
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

Modalidade:  Convite  nº  001/2019 

Processo Administrativo n.º :  014/2019 

 

OBJETO:REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL 

DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. 

 

RECIBO 

 

A Empresa __________________________________________________________ retirou 

este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

_______________________________________ ou pelo tel/ fax: ____________________. 

 

 

________________________, aos _____/_____/ 2019. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Nome/ RG/ Assinatura 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A  

CPL/ CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES (MG) 



 
 

POR E-MAIL:compas.camarainconfidentes@gmail.com 

No endereço: Rua Engenheiro Álvares Maciel, nº. 70, Centro, Inconfidentes/MG 

PARA EVENTUAIS INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

Carimbo Padronizado da Empresa: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compas.camarainconfidentes@gmail.com


 
 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Inconfidentes, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 02.334.389/0001-37, com sede 

administrativa na Rua Engenheiro Álvares Maciel 70, Centro, Inconfidentes, por meio de sua 

Comissão de Licitação, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, a 

abertura do Processo Administrativo Nº. 014/2019, modalidade CONVITE de Nº. 001/2019, 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, e que só receberá até às 9h do dia 23 de julho de 2019, em sua 

sede, documentação e proposta, cuja abertura se fará às 9h15 horas do mesmo dia, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL 

DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos.  

 

A Câmara Municipal de Inconfidentes, com sede na Rua Engenheiro Álvares Maciel 

70, Centro, Inconfidentes, receberá até o dia 23/07/2019, às 9h os envelopes nº 01 – 
Documentação e nº 02 – Proposta de Preços, fechados e rubricados. A sessão de abertura dos 
envelopes dar-se-á no dia23/07/2019, às 9h15. 

A recepção dos Envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no preâmbulo deste 

Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de 

entrega o protocolizado na Câmara Municipal de Inconfidentes (MG) – Setor de Licitações. 

O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, horário e limites 

determinados ou que não forem protocolizados, não serão objeto de apreciação e julgamento, 

sendo a empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o processo licitatório em 

questão. 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

01 - Anexo I– Proposta de preço; 

02 – Anexo II– Planilha Orçamentária; 

03 – Anexo III – Cronograma físico-financeiro; 

04 – Anexo IV – Projeto Básico; 

05 – Anexo V – Memorial Descritivo; 

06 - Anexo VI– Minuta Contratual; 



 
 

07 - Anexo VII – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º 

da Constituição da República; 

08 – Anexo VIII –Modelo Carta de Credenciamento; 

09 – Anexo IX –Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

10 – Anexo X - Declaração de Não Impedimento de Participar de Licitação. 

A presente licitação é regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com 

alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994; e Lei nº 9.648 de 27/05/98. 

Objeto da presente licitação, descrito abaixo e quantificado nos Anexos que são parte 

integrante deste EDITAL, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas. 

1. OBJETO 

1.1 Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE INCONFIDENTES CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXOS. 
      

2. DA ÀREA SOLICITANTE 

2.1.  Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes. 

 

3. CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO CONVITE 

3.1. Cópia deste Convite estará disponível no site 

https://www.camarainconfidentes.mg.gov.br/index.php, no setor de licitações da Câmara 

Municipal de Inconfidentes, podendo ser obtida com a Comissão Permanente de Licitação, no 

horário das 09h às 17h. 

3.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo através do site 

https://www.camarainconfidentes.mg.gov.br/index.php, com vista a possíveis alterações e 

avisos. 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o convite poderão ser encaminhados para o e-mail: 

compas.camarainconfidentes@gmail.com ou via telefone (35) 3464 – 1572 / 3464 - 1573, até 

2 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas. 

https://www.camarainconfidentes.mg.gov.br/index.php
https://www.camarainconfidentes.mg.gov.br/index.php
mailto:compas.camarainconfidentes@gmail.com


 
 

3.4.  Impugnações aos termos deste Convite poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia 

útil, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder à abertura da Documentação de 

Habilitação, mediante petição a ser protocolizada no setor de licitações, dirigida à Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação. 

3.5. A Câmara Municipal de Inconfidentes não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido 

acusado recebimento pela Comissão, e que, por isso, sejam intempestivas. 

3.6. A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de 

identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de 

sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia autenticada, ou cópia 

simples com apresentação dos originais para autenticação, do documento de identificação e 

CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, 

contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 

3.7. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.8. A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao impugnante por e-mail, e 

será divulgada no site da Câmara Municipal de Inconfidentes para conhecimento de todos os 

interessados. 

4. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

convidadas ou não, e que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

4.2.  As empresas não convidadas, interessadas em participar da licitação, deverão: 

4.2.1. manifestar interesse em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para 

apresentação das propostas, por meio de expediente entregue à Comissão de Licitação, 

juntamente com documentos constantes dos itens 7.2. e7.3 para emissão do Certificado de 

Registro Cadastral - CRC, sob pena de desqualificação; 

4.3. Não serão aceitos documentos para emissão do Certificado de Registro Cadastral - CRC via 

e-mail ou via correios. 

4.4. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 

4.4.1.suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de 

Inconfidentes; 



 
 

4.4.2.em consórcio, vez que o vulto da licitação não justifica a participação de empresas 

consorciadas; 

4.4.3.com falência decretada; 

4.4.4. cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação. 

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante, 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4.6. Não será admitida a participação de empresa declarada inidônea de acordo com o 

previsto nos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e que não tenha sua 

idoneidade restabelecida.   

4.7. Não será admitida a participação de empresa que estiver sob processo de falência e 

concordata, bem como a empresa que incidir no estipulado no artigo 9º, incisos I, II e III da Lei 

nº 8.666/93. 

4.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam se beneficiar da lei para 
o tratamento diferenciado previsto na LC 123/06, deverão se manifestar como tal, 
apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial ou declaração designando-a como EPP 
ou ME assinada pelo representante legal da empresa, no termos do artigo 3° da citada lei sob 
pena de preclusão do direito de preferência. 
 
 

5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 
 
 5.1. A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados em 
envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa as seguintes 
informações: 
 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
INCONFIDENTES/MG 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 

CONVITE Nº 001/2019 
“DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
INCONFIDENTES /MG 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 



 
 

CONVITE Nº 001/2019 
“PROPOSTA COMERCIAL” 

 RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 
 
 
 

6. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

 6.1. Os envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
protocolizados na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Inconfidentes, até a data e 
horário marcado. 
 
6.2. A Câmara Municipal de Inconfidentes não se responsabilizará por envelopes endereçados 
via postal ou por outra forma, entregues em local diverso da Secretaria e que, por isso, não 
cheguem até o horário previsto para o início da sessão. 
 
6.3. No dia, horário e local designados para a abertura dos envelopes, o interessado ou seu 
representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto à Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
6.4 As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão por seu sócio, proprietário ou 
dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Contrato Social atualizado 
ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de 
identidade. 
 
6.5. A representação também poderá ser feita por procurador munido de documentação que 
comprove a outorga pelo licitante de poderes necessários para a formulação da proposta e a 
prática dos demais atos inerentes ao procedimento licitatório, podendo ser (a) instrumento 
público, (b) instrumento particular ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo 
VIII, juntamente com documento que comprove a representação legal e contenha a assinatura 
do outorgante, além de cópia do documento de identidade do credenciado ou procurador, em 
todos os casos. 
 
6.6. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão 
Permanente de Licitação implica a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao certame e a responsabilidade legal pelos atos praticados. 
 
6.7. Os interessados que não se credenciarem devidamente como representantes de licitantes 
poderão participar das sessões, mas não poderão manifestar-se como tal, não sendo possível 
realizar o credenciamento no decorrer do certame. 
 
6.8. O credenciado poderá representar apenas um licitante. 
 
6.9. Serão admitidas cópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados à Comissão Permanente de Licitação para autenticação. 



 
 

 
6.10. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3ºda Lei Complementar n.º 123/2006, 
e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º deste artigo, deverá 
apresentar declaração, conforme modelo Anexo IX, relativa à sua condição de ME e EPP, caso 
tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada 
lei. 
 
6.11. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos nas esferas civil, 
penal e administrativa. 
 
6.12. Após o credenciamento e a declaração de condição de ME e EPP, serão abertos os 
envelopes “Documentação de Habilitação”, a Comissão analisará os documentos e decidirá 
sobre a habilitação dos licitantes. 
 
6.13. Após a divulgação dos resultados do julgamento da habilitação, serão abertos os 
envelopes contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados. 
 
6.14. A Comissão Permanente de Licitação analisará as Propostas Comerciais e divulgará o 
resultado, com os licitantes classificados e desclassificados, pelos critérios estabelecidos no 
instrumento convocatório. 
 
6.15. A abertura dos envelopes Proposta Comercial somente ocorrerá com a divulgação do 
resultado da fase anterior e após: 
 
6.15.1. renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposição de recurso na fase 
anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º 
da Lei nº 8.666/93; ou 
 
6.15.2. transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
 
 6.15.3. publicação da decisão de recursos interpostos. 
 
6.16. A abertura dos envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial será 
realizada em sessão pública, da qual lavrar-se-á ata circunstanciada, que será assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes, consignando, se for o caso, 
as manifestações dos representantes credenciados. 
 
6.17. A abertura dos envelopes de fases distintas poderá ocorrer na mesma sessão, na 
ocorrência da previsão contida no subitem 16.15.1. 
 
6.18. Em caso de necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de imediato, 
demandando análises complementares ou diligências, estas serão consignadas em ata, 
podendo a sessão ser suspensa para julgamento. 
 



 
 

6.19. Na hipótese de a sessão ser suspensa, os envelopes da fase subsequente, ficarão sob a 
guarda da Comissão, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos 
representantes credenciados dos licitantes presentes, sendo a decisão do julgamento 
comunicada aos interessados, ou divulgada na continuidade da sessão, a ser marcada com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, mediante publicação e aviso no site da 
Câmara Municipal de Inconfidentes, ocasião em que poderão ser abertos os envelopes da fase 
subsequente. 
 
6.20. Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão. 
 
6.21. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 
subsequente. 
 
6.22. Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes Proposta Comercial, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados no envelope 
"Documentação de Habilitação" para fins de habilitação no certame: 
 
7.2. Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8.666/93): 
 
7.2.1. registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.2.2. 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; 
 
7.2.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
7.2.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29 Lei 8.666/93): 
 
7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
7.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional; 



 
 

 
7.3.3. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
 
7.3.4. prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
 
7.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 
7.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 
7.4. Qualificação Técnica: 
 
7.4.1.Capacitação Técnico-Operacional: Registro ou prova de inscrição e regularidade da 
pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus 
responsáveis técnicos. 
 
7.4.2 Apresentação de atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove(m) ter a empresa licitante desempenhado 
de forma satisfatória atividade compatível com o objeto, conforme as alternativas abaixo: 

 
a) Devidamente averbado(s) no CREA/CAU, OU; 
b) Que contenha minimamente: 
I. Número do contrato ou convênio (se houver). 
II. Local de realização (rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP). 
III. Identificação do contratante (Razão Social, CNPJ).  
IV. Identificação do contratado (Razão Social, CNPJ). 
V. Descrição suficientemente detalhada para permitir a caracterização das atividades 
desenvolvidas e a identificação dos profissionais envolvidos na obra ou serviço.  
VI. Identificação dos responsáveis técnicos (Nome completo, título profissional, número(s) 
de registro no CREA/CAU e número(s) do(s) respectivo(s) ART(s) ou RRT(s) do CREA/CAU de 
abrangência), inclusive os de empresa subcontratada ou consorciada. 
VII. Assinatura do representante da contratante com sua devida identificação (título, nome 
completo, cargo/função e CPF). 
 

 
7.4.3. Capacidade Técnico-Profissional (§1º, inc I e § 2º):  apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico - CAT, expedida pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em nome 
dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pelos trabalhos onde deverá comprovar a 
execução dos serviços de características semelhantes, os quais se referem às parcelas de maior 
relevância e valor significativo da obra:  

 
- Projetos em estrutura de concreto armado;  
 



 
 

 
 

7.4.4. A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o LICITANTE 
deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos:  

 
7.4.4.1 Vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
expedida pelo Ministério do Trabalho;  
 
7.4.4.2. Vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de 
Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do LICITANTE.  

 
7.4.4.3. Profissional autônomo, contrato de prestação de serviço devidamente registrado no 
CREA/CAU.  

 
7.5. Qualificação econômico-financeira (art. 31 Lei 8.666/93): 
 
7.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jurídica. 

 
7.6. Outros Documentos: 

 
7.6.1. Declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de participar de licitação ou 
contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual 
ou Municipal, (conforme Anexo X). 
 
7.6.2. Para fins de habilitação, a CPL efetuará consulta junto aos sítios dos órgãos emissores 
dos documentos extraídos pela Internet, para confirmação da autenticidade dos documentos. 

 
7.6.3 microempresa – ME e a empresa de pequeno porte – EPP deverão apresentar toda a 
documentação exigida para habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3), mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

 
7.6.4.Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista(item 5.3) será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá a contar da intimação para regularização e assinatura do contrato, prorrogáveis 
por igual período, a critério  da Câmara Municipal de Inconfidentes, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 
7.6.5. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à CPL. 

 
7.6.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sendo facultado a CPL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 



 
 

7.7. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente. 

 
7.8. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados à CPL para conferência e autenticação. 

 
7.9. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante. 

 
7.10. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 
7.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão 
estar: 

 
7.11.1 Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando que: 

 
•      Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
•      Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
• Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial; 
•Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
7.12. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do 
Pregão, exceto o atestado de capacidade técnica exigido no subitem 5.4. 

 
7.13. A Comissão de Licitação efetuará consulta ao site da Receita Federal na internet para 
certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ, em observância à Instrução Normativa nº 568, de 08/09/2005, da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos 
extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

 
7.14. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer 
tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos. 
 
7.15. A documentação mencionada nos itens 5.2 e 5.3 poderá ser substituída por Certificado 
de Registro Cadastral expedido pela Câmara Municipal de Inconfidentes (MG). 
 
7.16. A documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não sendo 
permitido a mesclagem de documentos, e encerrado o prazo para recebimento de envelopes, 
nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou 
acréscimos dos licitantes ao material apresentado 
 



 
 

7.17.A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste Título implicará na inabilitação do licitante. 
 

 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
8.1.A Proposta Comercial deverá ser apresentada conforme Modelo do Anexo II, ou em 

modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da 

empresa proponente, n.º do registro no CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-

mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e 

qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo 

à administração   ou   não   impedirem   a   exata   compreensão   de   seu conteúdo, 

constando: 

8.1.1 - descrição completa do objeto, conforme especificações do Anexo I; 

8.1.2 - preço global da proposta, expressos em numeral; 

8.2. A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado, não se admitindo proposta para 

execução parcial do objeto. 

8.3. A apresentação da proposta por parte do licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação 

pertinente. 

8.4. A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

8.5. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

8.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação 

para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. 

8.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua 

validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 

interesse da Câmara Municipal de Inconfidentes. 

8.8. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 

dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

8.9. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais. 



 
 

8.10. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado à Câmara 

Municipal de Inconfidentes, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 

transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

acessórios. 

8.11. A recepção dos Envelopes far-se-á no local estabelecido no preâmbulo deste Edital, não 

sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o 

protocolizado na Câmara Municipal de Inconfidentes (MG) – Setor de Licitações. 

8.12. O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, horário e limites 

determinados ou que não forem protocolizados, não será objeto de apreciação e julgamento, 

sendo a empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o processo licitatório em 

questão. 

 
 

9. DA ABERTURA 
 
9.1. O envelope nº 01 será aberto no dia 23/07/2019, às 9h15, na Câmara Municipal de 
Inconfidentes (MG ). 
 
9.2. O envelope nº 02 será aberto no dia 23/07/2019, às 9h15, na Câmara Municipal de 
Inconfidentes (MG ), se todos os representantes das Empresas estiverem presentes, se não 
estiverem presentes será aguardado o prazo recursal. 
 
9.3. O licitante que se fizer representar no ato de abertura dos envelopes, ou demais fases 
procedimentais, deverá apresentar correspondência, procuração ou documento equivalente, 
credenciando seu representante para tal fim, indicando os poderes, com apresentação do CPF 
e RG. 
 
9.4. A comissão de Licitação abrirá, primeiramente os envelopes contendo documentação de 

habilitação mencionada no Item7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, desclassificando 

o licitante que não atender as exigências deste EDITAL e de seus ANEXOS. 

9.5. Decorrida a verificação dos documentos de habilitação e havendo algum participante 
desclassificado, o envelope de proposta será arquivado e devidamente fechado com cola e 
rubricado por todos da Comissão de Licitação e licitantes presentes. 
 
9.6. Após a fase de Habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
9.7. Caso não haja manifestação de nenhum dos licitantes, a Comissão de Licitação processará 
a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, passando-se ao 
exame destas. 
 



 
 

9.8. Todos os documentos contidos nos envelopes de habilitação serão rubricados pelos 
licitantes presentes e obrigatoriamente assinados pela Comissão de Licitação. 
 
9.9. Será lavrada ata circunstanciada de abertura que poderá ser assinada pelos licitantes 
presentes e obrigatoriamente assinada pela Comissão de Licitação. 
 

 
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
10.1. O julgamento da presente licitação será efetuado pela Comissão de Licitação, que 
considerará vencedor o licitante que, atendendo às exigências deste EDITAL e de seus 
ANEXOS, oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública, observadas as 
especificações, e outras condições estabelecidas neste Edital e de acordo com estabelecido no 
Art. 45, § I, inciso I, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 e Lei nº 9.648 de 27/05/98. 
 
10.2. A competente Classificação das Propostas de Preços será determinada através do Critério 
de Menor Preço Global, definidos no ANEXO II, à vista de que esta licitação é do Tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
 
10.3. A proposta que não atender às exigências deste EDITAL e de seus ANEXOS, será 
desclassificada pela Comissão de Licitação. 
 
10.4. Também serão desclassificadas as propostas que: 
 

10.4.1 -Apresente preço global superior ao estimado na Planilha Orçamentária – Anexo II 

10.4.2 Apresente preços baseados em outra (s) proposta (s), inclusive com o oferecimento de 

redução sobre a de menor valor; 

10.4.3-Contiverem em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou 

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento, assim como aquelas que se 

enquadrem em qualquer das situações previstas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

10.5 - Também serão desclassificadas os itens que apresentem preços simbólicos, irrisórios, 

superestimados, de valor zero ou manifestamente inexequível, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, a rigor do inciso II do 

artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei nº 9.648/98; 

10.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto a seu mérito, a proposta 

apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que 

importem em modificações de seus textos originais. 

10.7. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, 



 
 

solicitar assessoramento técnico a órgão ou a profissionais especializados. 

10.9. Em caso de empate de duas ou mais propostas, a Comissão de Licitação procederá ao 

sorteio, em conformidade com art. 45. & 2º, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94; 

podendo ainda, solicitar o parecer de pessoal técnico especializado para que o certame seja 

desempatado. 

10.10. Todos os documentos contidos nos envelopes das propostas deverão ser rubricados 

pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação.  

10.11. Decorrido o prazo de recurso de julgamento das propostas e nenhum tendo sido 

interposto, ou denegados os que tenham sido postulados, seguir-se-á a homologação pela 

autoridade competente. 

10.12. Como critério de desempate fica estabelecido a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e 147 de 7 de Agosto de 2014; 

10.13. Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver 

amparada pela Lei Complementar 123/06 e 147/14; 

10.14. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 

oportunidade de apresentar nova oferta de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após 

a notificação por parte do Presidente da C.P.L, sob pena de preclusão; 

10.15. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.15.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar nova oferta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

10.15.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

10.15.3 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, sendo o objeto licitado adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.16 Lavrar-se-á ata circunstanciada dos julgamentos das propostas que deverá ser assinada 



 
 

pela Comissão de Licitação. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. A Adjudicação será feita ao proponente classificado em primeiro lugar e, em caso do 
mesmo, injustificadamente, não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação da licitadora, é facultado a 
este convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado ou revogar a licitação, nos 
termos do artigo 64, § 2°, da Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n° 
8.883/94.   
 
11.2. O Contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta 
licitação, observando-se os termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11.3. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Câmara Municipal, no 

endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.4. O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

11.5. Após a assinatura do contrato, deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, devidamente quitada pela execução das obras.  

11.6. O contrato poderá ser aditado, quando necessário, na forma da Lei. 

 

12. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

12.1. Das decisões pertinentes à presente licitação caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados na intimação do ato da lavratura da ata, para os casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Homologação, anulação ou revogação da licitação. 

 



 
 

12.2. O recurso previsto no subitem 12.1, letras “a” “b”, terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.  
 

12.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da comunicação. 

12.4. O recurso será dirigido ao Presidente da Câmara Municipal ou a quem este indicar por 

delegação, através do agente que praticou o ato recorrido o qual poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso. 

 
13. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

13.1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática 

de qualquer dos atos indicados nesse item, verificado o nexo causal devido à ação ou à 

omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível 

a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste Edital, observando o 

contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

13.1.1. advertência; 

13.1.2. multa; 

13.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Câmara Municipal de Inconfidentes; 

13.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

13.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-

financeiro; 

13.2.2. descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não 

configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves. 

13.3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

13.3.1. Pela inexecução parcial do objeto: 



 
 

a. de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação 

“a” do item 13.3.1.1; 

b. de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação 

“b” do item 13.3.1.1; 

c. de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação 

“c” do item 13.3.1.1. 

13.3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:  

a. o CONTRATADO executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, 

menos de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato; 

b. o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% 

(oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico financeiro 

por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

c. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo 

fixado para a conclusão da obra. 

13.3.2.Pela inexecução total, de até 10% sobre o valor total do contrato. 

13.3.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado 

para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 

13.4. Na hipótese de inexecução parcial, poderá ser aplicada a sanção de suspensão do direito 

de licitar e de contratar com o Munícipio, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, por 

até dois anos, entre outros casos.  

13.5.  Declaração de Inidoneidade. 

13.5.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, 

quando:  

I - tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste contrato; 

III - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 

CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 



 
 

IV - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do 

contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE; 

V - ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do 

contrato; 

VI - apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do 

contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

VII - inexecução total do objeto, conforme previsto no item 13.3.2.1 da parte de multas. 

13.8. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso 

de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em 

legislação específica. 

13.9. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução 

total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 

13.10. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a 

Câmara Municipal de Inconfidentes e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de 

multa. 

13.11. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 

CONTRATADO. 

13.12. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO 

ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

14.1. O licitante vencedor ficará obrigado a: 

14.1.1 - obedecer a todas as condições especificadas neste edital e seus Anexos. O não 

atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital;  

14.1.2 - Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao fornecimento 
efetuado, acompanhada das certidões do INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débito da 
Fazenda Municipal da sede do Licitante; 



 
 

 
14.1.3 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação. 

 

15.  DA CONCLUSÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA 

15.1. A entrega da obra, objeto do presente certame licitatório, deverá ser efetivada de acordo 

com o previsto no Cronograma físico-financeiro, iniciando-se a contagem do prazo a partir da 

data de recebimento da ordem de início dos serviços. 

15.2. Após a conclusão da obra, o local deverá ficar completamente livre de obstáculos e 

entulhos, assegurando dessa forma a livre circulação de pedestres. 

15.3. Concluídas as obras, objeto desta licitação, a contratada solicitará sua aprovação à Fiscal 

de Execução da Obra, designada pela Câmara Municipal de Inconfidentes. 

15.4 A fiscalização da Câmara Municipal de Inconfidentes, que fará todas as observações que 

julgar necessárias, rejeitando as obras que não tenham sido executadas nos termos editalícios 

e contratuais. Nesta hipótese será dado um prazo de 10 (dez) dias para que a contratada, às 

suas expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Fiscal de Obras, 

emitirá certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitação. 

15.5. Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com os Projetos e 

Especificações Técnicas deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à empresa 

executora o direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções previstas no presente 

Edital. 

15.6. O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes à execução das obras, objeto do presente contrato, poderá ser o 

Diário de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalização deverão lançar e anotar 

tudo que julgarem conveniente, buscando à comprovação real do andamento das obras e 

execução dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante 

credenciado de ambas as partes. 

 
16. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em 

até 10 (dez) dias úteis, pela tesouraria da Câmara Municipal de Inconfidentes, por processo 

legal, após a devida comprovação da execução dos serviços por parte da Arquiteta responsável 

pela fiscalização da execução da obra e, mediante apresentação dos documentos fiscais 

devidos, dentre os quais as certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS. 



 
 

16.1.1. O pagamento da parcela dependerá de medições a serem feitas de acordo com o 

estabelecido no cronograma físico e financeiro, em parcela variável, mediante a execução do 

cronograma físico financeiro a contar da data de início da obra.  

16.1.2. As medições deverão ser apresentadas com memória de cálculo analítico, relatório 

fotográfico e diário de obras assinados pelo Responsável Técnico da empresa contratada e 

pela fiscal da obra designada pela Câmara Municipal de Inconfidentes.  

16.1.3. Todo e qualquer atraso injustificado, acarretará a glosa do percentual correspondente 

ao mês estabelecido no cronograma físico-financeiro, onde deverá ser realizada nova medição 

somente quanto completar o percentual acumulado com o estabelecido para o mês 

subsequente e assim sucessivamente, não eximindo o inadimplemento pela contratada das 

penalidades previstas. 

16.2. No ato da retirada da nota de empenho e/ou ordem de serviço a empresa deverá 

apresentar, prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 

e Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS (Certidões Negativas de Débitos - CNDs) 

16.3. O valor contratado não será reajustado, razão pela qual as propostas deverão atentar 

para o disposto no art. 8º da Lei nº. 8.666/93. 

16.4. Os preços contratados poderão ser revisados, por acordo das partes, sempre que 

cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade 

com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.6663/9. 

16.5. A recomposição de preços somente se dará após o prazo da validade da proposta, que 

não deverá ser inferior à 60 (sessenta) dias,  mediante apresentação de requerimento 

apresentando a planilha de composição de preços dos produtos, com cópias autenticadas das 

notas fiscais emitidas pela distribuidora/fabricante dos produtos. Será observada a margem 

contratada, com vista ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da contratação. 

16.6. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 

1º, da Lei Federal nº 8.666/93, a se saber, de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

17. DOS CASOS DE RESCISÃO 

17.1. É facultado à Câmara Municipal de Inconfidentes a rescisão do presente instrumento em 

qualquer fase de sua execução, mediante aviso escrito à Contratada com antecedência mínima 

de sete dias. A CONTRATADA declara expressamente reconhecer os direitos da Câmara 

Municipal de Inconfidentes em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e 

alterações. 



 
 

17.2. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 

8.666/93. A Inexecução total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de 

ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará a sua rescisão, 

desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

17.3. A rescisão contratual de que se trata o inciso I do artigo 78 acarreta as consequências 

previstas no artigo 80, inciso I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. A rescisão do 

Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

17.4. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI do 

Artigo 78, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se à, ainda ao pagamento de multa 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
18.1 A dotação orçamentária específica destinada a cobrir as despesas decorrentes da 
presente licitação será a seguinte: 01.01.01.031.0002.3.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CAMARA–  4490-51 OBRAS E INSTALAÇÕES - Ficha 01. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. A Câmara Municipal de Inconfidentes (MG) poderá revogar a presente licitação, por 
interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre com 
despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou indenizações. 
 
19.2. O contrato que será firmado com o licitante vencedor, poderá ser alterado nos termos do 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

19.3. O prazo de execução será de 04 (quatro) meses contados a partir da emissão da Ordem 
de Serviços, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, obedecendo ao Art. 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
19.4. O licitante adjudicado obriga-se a assinar o contrato respectivo, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, a partir da data de sua convocação se assim for do interesse da Câmara 
Municipal de Inconfidentes (MG). 
 
19.5.  Findo o prazo de recebimento da documentação de habilitação e das propostas, 
estabelecido no preâmbulo deste EDITAL, não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso 
de qualquer licitante, como também qualquer retificação da documentação de habilitação e 
ou as propostas, depois de efetivadas as entregas. 
 
19.6. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
objetivando esclarecer ou complementar informações que possam instruir e elucidar questões 



 
 

pendentes do processo, vedada a juntada de documentos não apresentados no momento 
oportuno. 
 
19.7. Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais ou qualquer outra que não tenha sido 
incluída no preço da proposta poderá ser debitada à Câmara Municipal de Inconfidentes (MG). 
 
19.8. A Câmara Municipal de Inconfidentes (MG) poderá reincidir o contrato se ocorrer 
quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 e 
Lei 9.648/98. 
 
19.9. Licitante adjudicado se responsabilizará pelos encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas e tributários de qualquer espécie, que incidam ou venham incidir sobre objeto da 
presente licitação, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja à Câmara, seus 
servidores ou a terceiros. 
 
19.10. As omissões e dúvidas com relação à presente licitação, como também a este EDITAL, 
serão dirimidas pela Comissão de Licitação. 
 
19.11. Qualquer informação complementar poderá ser obtida nos dias úteis, na Câmara 
Municipal de Inconfidentes (MG), das 08:00  ás 12:00 horas, e das 13:00 ás 16:00 ou pelo 
telefone (035) 3464-1572/ 3464-1573. 
 
19.12. Fica eleito o foro da Comarca de Ouro Fino (MG) para solucionar quaisquer questões 
oriundas dessa licitação. 

 
Inconfidentes (MG), 10 de julho de 2019.    
 
 

 

José Natal Bueno 
Presidente da comissão 

 
 
 

Estela Maria Sobreiro 
Suplente 

Bianca Sarapu Gambaro 
Secretária 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
 

MODALIDADE: Convite nº. 001/2019 

TIPO: Menor Preço global 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 014/2019 
 
Objeto: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
INCONFIDENTES CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL 
DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. 
 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: TEL.: 

CNPJ: INSC. EST.: 

 

N° QTD DESCRIÇÃO P. UNIT. P. TOTAL 

1 01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES CONFORME PROJETO 
BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. 

    

TOTAL   

 
Valor Global por Extenso:  R$_____ (____________). 

 
Prazo de Execucao: 60 dias após o assinatura do contrato. 

 

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS 

 

Cidade/Data 

Assinatura do Representante Legal



 
 

 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

INSTITUIÇ
ÃO:  

CÂMARA MUNICIPAL DE 
INCONFIDENTES 

            

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL 

            

FONTE: SINAPI-05/2019 SETOP-01/219             

PRAZO DE 
EXECUÇÃO
: 

4 MESES 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
UNID
ADE 

QUANT
IDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO SEM 

BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 
(25,00%) 

VALOR TOTAL 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 
  

R$           2.318,93 

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$       311,25 R$       389,06 R$               778,13 



 
 

1.2 92235 

FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 2X. M² 

24,00 
R$         51,36 R$         64,20 R$            1.540,80 

      
    

R$           2.318,93 

2   DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 
 

 
  

R$           1.530,83 

2.1 
97624 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M³ 2,91 R$         73,25 R$         91,56 R$               266,45 

2.2 
97645 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 2,16 R$         19,00 R$         23,75 R$                 51,30 

2.3 DEM-PEI-005 RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO M 1,80 R$           5,90 R$           7,38 R$                 13,28 

2.4 DEM-POR-030 
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 

21,80 
R$         14,29 

R$        17,86 R$               389,40 

2.5 97629 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M³ 2,46 R$         92,01 R$       115,01 R$               282,93 

2.6 97627 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M³ 2,05 R$       194,64 R$       243,30 R$               498,77 

2.7 DEM-REV-015 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA 
(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), 
INCLUSIVE AFASTAMENTO 

M² 1,14 R$         20,19 R$        25,24 R$                 28,71 

      
    

R$           1.530,83 

3   FUNDAÇÃO 
 

 
  

R$           9.216,25 

3.1 98228 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 
CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018 

M 26,00 R$         46,27 R$         57,84 R$            1.503,78 

3.2 
96522 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE M³ 

3,33 
R$      110,00 

R$      137,50 R$               457,88 



 
 

FÔRMA. AF_06/2017 

3.3 
96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 M³ 

1,82 
R$         91,33 

R$      114,16 R$               208,23 

3.4 
96533 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M² 

15,42 R$         71,66 R$         89,58 R$            1.381,25 

3.5 
92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M³ 8,41 R$       159,19 R$       198,99 R$            1.673,48 

3.6 
94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M³ 8,41 R$       287,52 R$       359,40 R$            3.022,55 

3.7 
92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

39,60 R$            6,56 R$           8,20 R$               324,72 

3.8 
92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

2,20 R$            6,05 R$           7,56 R$                 16,64 

3.9 
92793 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

78,10 R$            6,43 R$           8,04 R$               627,73 

      
    

R$           9.216,25 

      
     

4   ESTRUTURA 
 

 
  

R$         14.545,07 

4.1 92447 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 

19,68 R$       110,76 R$      138,45 R$           2.724,70 



 
 

4.2 92410 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 
A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 

15,60 R$       118,83 R$      148,54 R$           2.317,19 

4.3 92873 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M³ 8,59 R$       159,19 R$       198,99 R$            1.709,30 

4.4 94966 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M³ 8,59 R$       295,85 R$       369,81 R$            3.176,69 

4.5 92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

140,80 R$            6,56 R$           8,20 R$            1.154,56 

4.6 92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

20,90 R$            6,05 R$           7,56 R$               158,06 

4.7 92793 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

13,20 R$            6,43 R$           8,04 R$               106,10 

4.8 92794 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

374,64 R$            5,33 R$           6,66 R$            2.496,03 

4.9 92795 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

113,30 R$           4,96 R$           6,20 R$               702,46 

4.10 92796 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 

121,00 R$            4,88 R$           6,10 R$               738,10 

      
    

R$         14.545,07 

5   ALVENARIA 
 

 
  

R$         15.802,28 



 
 

5.1 87492 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 M² 

231,39 R$         50,15 R$         62,69 
R$          

14.505,26 

5.2 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M² 

28,00 R$         31,83 R$        39,79 R$           1.114,05 

5.3 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 M² 

7,60 R$         19,26 R$        24,08 R$               182,97 

      
 

 
 

 
R$         15.802,28 

6   LAJE 
 

 
  

R$         13.582,73 

6.1 74141/3 

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M 
INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 

M² 110,71 R$         98,15 R$      122,69 R$         13.582,73 

      
 

 
 

 
R$         13.582,73 

7   ESCADA 
 

 
  

R$           3.308,40 

7.1 
SEE-EST-025 

ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, 
ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA 

M3 1,54 R$1.529,30 R$1.911,63 R$           2.943,90 

7.2 
99855 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

M 4,50 R$         64,80 R$        81,00 R$               364,50 

      
 

 
 

 
R$           3.308,40 

8   REVESTIMENTO INTERNO 
 

 
  

R$           6.264,75 

8.1 87411 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO 
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014 

M² 85,95 R$         12,52 R$        15,65 R$           1.345,12 



 
 

8.2 87417 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO 
(SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014 

M² 291,75 

R$         13,49 

R$        16,86 R$           4.919,63 

      
 

 
 

 
R$           6.264,75 

9   REVESTIMENTO EXTERNO 
 

 
  

R$           9.132,31 

9.1 87310 

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014 

m³ 3,89 R$      265,63 R$      332,04 R$           1.293,09 

9.2 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 194,72 R$         25,93 R$        32,41 R$           6.311,36 

9.3 87257 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 16,20 R$         75,45 R$        94,31 R$           1.527,86 

  
 

  
 

 
 

 
R$           9.132,31 

10   PISOS 
 

 
  

R$           7.750,01 

10.1 87298 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

M³ 1,94 R$      394,96 R$      493,70 R$               960,05 

10.2 87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M² 106,95 R$         40,39 R$        50,49 R$           5.399,79 

10.3 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018  

8,40 R$         76,03 R$        95,04 R$               798,32 

10.4 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 2,32 R$      204,09 R$      255,11 R$               591,86 



 
 

  
   

 
 

 
R$           7.750,01 

11   COBERTURA 
 

 
  

R$           5.538,75 

11.1 92566 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

 
55,95 R$         16,88 R$        21,10 R$           1.180,55 

11.2 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

 
55,95 R$         30,71 R$        38,39 R$           2.147,78 

11.3 94231 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

 
22,00 R$         32,37 R$        40,46 R$               890,18 

11.4 94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

 
10,20 R$         43,29 R$        54,11 R$               551,95 

11.5 89578 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

24,00 
R$         25,61 

R$        32,01 R$               768,30 

      
 

 
 

 
R$           5.538,75 

12   ESQUADRIAS 
 

 
  

R$           5.531,57 

12.1 

VID-TEM-010 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 
GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CAIXILHO/PERFIL 

M2 26,47 R$      167,18 R$      208,98 R$           5.531,57 

  
 

  
 

 
 

  

13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 
  

R$           3.165,94 



 
 

13.1 

91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 132,00 R$           1,67 R$           2,09 R$               275,55 

13.2 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 252,00 R$           2,35 R$           2,94 R$               740,25 

13.3 

91844 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 226,00 R$           4,71 R$           5,89 R$           1.330,58 

13.4 

91890 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID 6,00 R$           7,94 R$           9,93 R$                 59,55 

13.5 

91875 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID 6,00 R$           4,81 R$           6,01 R$                 36,08 

13.6 
91941 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID 27,00 R$           7,42 R$           9,28 R$               250,43 

13.7 

91947 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UNID 27,00 R$           4,85 R$           6,06 R$               163,69 

13.8 
91952 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID 4,00 R$         12,94 R$        16,18 R$                 64,70 

13.9 
92006 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID 12,00 R$         12,94 R$        16,18 R$               194,10 



 
 

13.10 
72337 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO 
TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID 2,00 R$         20,41 R$        25,51 R$                 51,03 

  
   

 
 

 
R$           3.165,94 

14   PINTURA 
 

 
  

R$           9.287,08 

14.1 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M² 486,47 R$           2,20 R$           2,75 R$           1.337,79 

14.2 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M² 95,95 R$           2,52 R$           3,15 R$               302,24 

14.3 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M² 486,47 R$         10,26 R$        12,83 R$           6.238,98 

14.4 88488 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M² 95,95 R$         11,74 R$        14,68 R$           1.408,07 

      
    

R$           9.287,08 

15   LIMPEZA FINAL 
 

 
  

R$               628,75 

15.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 100,00 R$           5,03 R$           6,29 R$               628,75 

VALOR TOTAL DA OBRA  R$107.603,65  

 

 



 
 

ANEXO III - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO: 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

INSTITUIÇÃO:  CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES             

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL             

LOCAL:  INCONFIDENTES - MG             

FONTES:  SINAPI-05/2019 SETOP-01/219             

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:  

4 MESES           

Item DESCRIÇÃO Valor MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.318,93  
100,00%       

 R$                    2.318,93   R$                  
2.318,93  

      

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  R$                 1.530,83  

100,00%       

 R$                    1.530,83   R$                  
1.530,83  

      

3 FUNDAÇÃO  R$                 9.216,25  

100,00%       

 R$                    9.216,25   R$                  
9.216,25  

      

4 ESTRUTURA  R$               14.545,07  

20,00% 70,00% 10,00%    R$                  14.545,07  
 
 
 
 

 R$                  
2.909,01  

 R$               
10.181,55  

 R$                  
1.454,51  

  



 
 

5 ALVENARIA  R$               15.802,28  

40,00% 50,00% 10,00%   

 R$                  15.802,28   R$                  
6.320,91  

 R$                 
7.901,14  

 R$                  
1.580,23  

  

6 LAJE  R$               13.582,73  

  50,00% 50,00%   

 R$                  13.582,73  
  

 R$                 
6.791,37  

 R$                  
6.791,37  

  

7 ESCADA  R$                 3.308,40  

    100,00%   

 R$                    3.308,40  
    

 R$                  
3.308,40  

  

8 REVESTIMENTO INTERNO  R$                 6.264,75  
  50,00% 50,00%   

 R$                    6.264,75  
  

 R$                 
3.132,38  

 R$                  
3.132,38  

  

9 REVESTIMENTO EXTERNO  R$                 9.132,31  

    80,00% 20,00% 

 R$                    9.132,31  
    

 R$                  
7.305,85  

 R$                     
1.826,46  

10 PISOS  R$                 7.750,01  

  50,00% 50,00%   

 R$                    7.750,01  
  

 R$                 
3.875,01  

 R$                  
3.875,01  

  

11 COBERTURA  R$                 5.538,75  

    60,00% 40,00% 

 R$                    5.538,75  
    

 R$                  
3.323,25  

 R$                     
2.215,50  

12 ESQUADRIAS  R$                 5.531,57  

      100,00%  R$                    5.531,57  
 
       

 R$                     
5.531,57  

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                 3.165,94  

  20,00% 20,00% 60,00% 

 R$                    3.165,94  
  

 R$                    
633,19  

 R$                     
633,19  

 R$                     
1.899,56  

 



 
 

14 PINTURA  R$                 9.287,08  

      100,00% 

 R$                    9.287,08  
      

 R$                     
9.287,08  

15 LIMPEZA FINAL  R$                     628,75  

      100,00% 

 R$                        628,75  
      

 R$                         
628,75  

     R$            107.603,65           R$                107.603,65  

TOTAL ETAPAS 
 R$              

22.295,93  
 R$              

32.514,63  
 R$              

31.404,17  
 R$                  

21.388,92  
 R$                

107.603,65  

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV - PROJETO BÁSICO: 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXOV - MEMORIAL DESCRITIVO: 

Memorial Descritivo e Especificações Obra: 

Ampliação e reforma da Câmara Municipal de Inconfidentes - MG 

Local: Rua Engenheiro Alvares Maciel – 70 – Inconfidentes - MG 

 

 O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar quais os 

materiais, onde e como será empregado na reforma do prédio da Câmara Municipal de 

Inconfidentes, com a área de 98,76 m².   

 Os serviços a serem executados na reforma e ampliação são os seguintes: 

• Construção de duas salas e escada de acesso ao segundo pavimento; 

• Retirar portas e acrescentar conforme projeto; 

• Abertura e fechamento de vãos conforme projeto; 

1.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

 As retiradas, demolições e remoções serão conforme projeto arquitetônico com os 

devidos cuidados para não afetar as partes que deverão ser preservadas, sendo necessária a 

orientação da fiscalização antes do início dos serviços. 

 A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no 

projeto e de acordo com as recomendações da Norma NBR 5682 

  A Contratada será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços. 

2.0 – ESTRUTURAS 

 Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, 

deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre 

outras: 

 • NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 



 
 

 • NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

 • NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 

• NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

 • NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 

 O concreto será rodado na obra com auxílio de betoneira ou usinado, conforme a 

necessidade, para a execução das vigas, pilares, laje e escada conforme fck detalhado no 

projeto estrutural. Armação em aço CA 50/60, e execução de formas de madeira em tábua, 

com aproveitamento de duas vezes.   

 As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras 

que regem a matéria. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma 

a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento 

do concreto fresco. 

 As armaduras utilizadas não poderão ficar em contato direto com a fôrma, 

obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. 

Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de 

argamassa. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 

devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 

lançamento do concreto. 

3.0 – ALVENARIA E VEDAÇÕES 

 Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado nas 

dimensões nominais de 14x19x39 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área 

bruta igual a 1,0 MPa)de primeira qualidade, bem uniforme e não vitrificados, apresentando 

faces planas e arestas vivas. A argamassa de assentamento será de cimento e areia no traço 

em volume de 1:3. A argamassa será colocada igualmente entre as faces laterais dos tijolos e 

sobre cada fiada, evitando-se juntas abertas. As juntas terão espessuras de aproximadamente 

15 mm. As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 



 
 

 As vergas e contravergas serão prémoldadas. Deverão possuir o comprimento da 

abertura de esquadria, passando-se 20 cm para cada um dos lados. 

4.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETOS 

 As paredes a receberem pintura terão acabamento em gesso internamente e 

externamente chapisco confeccionado com argamassa de cimento e areia média no traço em 

volume de 1:5 e massa única em argamassa no traço 1:2:8. As paredes e teto a serem pintados 

deverão receber uma demão de fundo selador e posteriormente duas demãos de tinta latex 

acrílica. 

 O porcelanato que deverá ser assentado no detalhe da parede da fachada deverá ser 

com dimensão de 20x120cm, imitando madeira, e deverá ser aprovado pela fiscalização. 

5.0- PISOS 

 A base dos contrapisos deverá ser compactada em diversas camadas. Os contrapisos 

serão executados com 2 cm de espessura com argamassa de cimento e areia traço 1:3. O piso 

interno das áreas de reforma e ampliado será em placas cerâmicas anti derrapante PEI 5, extra 

35x35 cm assentados com argamassa colante AC-II, incluindo rejuntamento com argamassa 

industrializada. OBS: Os revestimentos cerâmicos, bem como os rejuntes, deverão ter 

absorção máxima de água de 4%. 

6.0- SOLEIRAS E RODAPÉS 

 Em todas as paredes, inclusive onde haverá troca do piso existente, serão assentados 

rodapés cerâmicos de acabamento igual ou similar ao piso na altura de 7 cm, espaçados em 

juntas de 1 mm, assentados com argamassa industrializada. Anteriormente ao assentamento 

das janelas, nos locais previstos, serão assentados peitoris de granito cinza andorinha na 

espessura de 3 mm e largura de 17 cm sendo 2 cm avançados para fora da alvenaria. Sob todas 

as portas serão assentadas soleiras de granito cinza andorinha na espessura de 2 cm e na 

largura dos batentes 

7.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 



 
 

 As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NBR 5410 da ABNT e com o 

projeto fornecido, e deverão utilizar nos serviços, mão de obra de alto padrão técnico. Todos 

os materiais básicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverão 

atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaios exigidos pela ABNT.   

 As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigidamente, cabendo única e 

exclusivamente à fiscalização, quando necessário, definir, aceitando ou não, o caráter de 

similaridade de tipos, marcas e fabricantes não expressamente citados nesta especificação e 

no projeto. 

 As especificações dos serviços deverão ser seguidas rigidamente, devendo ser 

completadas, em caso de eventual omissão, pelo prescrito nas NB’s pertinentes. Qualquer 

alteração deverá ser submetida à apreciação da fiscalização para sua devida aprovação ou não. 

8.0 – ESQUADRIAS 

  As janelas e basculante serão em vidro temperado incolor na espessura de 8 mm, com 

acabamento das ferragens em alumínio natural. As portas de acesso serão em vidro 

temperado incolor na espessura de 8mm. Todas as esquadrias deverão ser assentadas a 

prumo. 

9.0 – COBERTURA 

 A cobertura será em estrutura pontaletada de madeira onde a Contratada deverá 

fornecer todo o material para sua fabricação e montagem, conforme projeto e especificações 

técnicas. O telhamento será com telha de fibrocimento e=6mm, duas águas. 

10.0 – ÁGUAS PLUVIAIS 

 No entorno da cobertura serão instalados calhas e rufose condutores de água pluvial, 

de tubo de PVC, 100mm nos quatro cantos ampliados devidamente embutido na parede. 

10.0 - SERVIÇOS FINAIS 

 Os pisos serão lavados com água e sabão, podendo ser usado detergente de maneira a 

não prejudicar ou manchar essas superfícies. 



 
 

 A limpeza de manchas e respingos de tintas dos vidros deverá ser feita com removedor 

adequado, e em seguida, lavados. Durante a limpeza deverá ser tomado o cuidado de não se 

causar danos às esquadrias. Os aparelhos de iluminação deverão ser limpos 

convenientemente. Deverá ser feito periodicamente o desentulho da obra.    

11.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todas as informações contidas neste memorial descritivo são complementares às 

peças gráficas (projetos arquitetônico, elétrico, dados), devendo ser considerado que a obra 

será entregue acabada, ou seja, contemplando a somatória de todas as informações contidas 

em memorial, projetos e planilha.    

 A obra deverá ser entregue após todas as instalações e equipamentos terem sido 

testados e aprovados, devendo ainda ser feita toda a limpeza final de obra, inclusive com a 

remoção de respingos de tinta dos pisos, azulejos e vidros. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos serão 

inteiramente da empresa executora dos serviços. A obra deverá ser entregue limpa e em 

perfeito estado. 

 A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

serviços executados. 

 A placa deverá ser afixada no inicio da obra. O modelo da mesma será fornecido pela 

Câmara Municipal. 

 A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

 Todas as cores de revestimentos e pintura deverão ser previamente definidos junto a 

fiscalização. 

 As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 



 
 

 A obra será entregue perfeitamente limpa. 

 O prazo de conclusão desta obra é de 4 (quatro) meses corridos, a contar da ordem de 

início dos serviços. 

 

Patrícia Lambert Moreira 

Arquiteta e Urbanista CAUMG – A 41.745-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA PARA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL 

DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. 

 

REF. Convite nº. 001/2019 

 

Por este instrumento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES (MG), pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 02.334.389/0001-37, com sede 

administrativa na Rua Engenheiro Álvares Maciel 70, Centro, Inconfidentes, neste ato 

representado pelo seu Presidente Wanderley Tavares de Mira, brasileiro, casado, portador da 

cédula de identidade nº MG1.115.520.6 SSP/MG, regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 

039.934.676-71, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outra parte a Empresa 

____________________, inscrita no CNPJ Nº ___________________ e Inscrição Estadual 

_______________, neste ato chamada apenas CONTRATADA, têm entre si como justo e 

acertado o presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL 

DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, conforme especificado nos 

Anexos deste Edital,  em conformidade com o Processo Administrativo nº. 014/2019, Convite 

nº. 001/2019 e seus Anexos, sob a regência da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, e 

que se regerá pelas seguintes condições: 

DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1. A CONTRATADA se obriga a Executar Fielmente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL 

DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO, sob o regime de 

Empreitada por Preço Global, irreajustável conforme especificado no Edital e seus anexos. 

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução dos serviços, bem 

assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas 

integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os Seus Anexos, os 

seguintes documentos: 



 
 

 a- Edital do Convite nº. 001/2019 e seus anexos. 

 b- Proposta e Planilha orçamentária da CONTRATADA, 

2.2. Os Documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do 

objeto contratado. 

DA VIGÊNCIA 

3.1. A presente contratação será efetiva a partir da assinatura do instrumento contratual até 
31 de dezembro de 2019, ou de acordo com a conveniência da administração. 

 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro de um padrão de 
qualidade e confiabilidade. 
 
4.2. As despesas com o deslocamento com a CONTRATADA até a sede do Órgão e outras 
despesas pessoais para a execução do contrato, constituirão encargos da CONTRATADA. 
 
4.3. O contrato firmado com a Câmara Municipal não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência, desde que haja prévia e formal comunicação ao Contratante por escrito, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 
 
4.4. A Câmara Municipal, reserva-se o direito de não aceitar os serviços em desacordo com o 
previsto no ato convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se o disposto do art. 24, inciso XI, da 
mesma Lei. 
 
PENALIDADES 

5.1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de 

qualquer dos atos indicados nesse item, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão 

do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a 

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste Edital, observando o 

contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

5.1.1. advertência; 

5.1.2. multa; 

5.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Câmara Municipal de Inconfidentes; 



 
 

5.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

5.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

5.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-

financeiro; 

5.2.2. descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não 

configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves. 

5.3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

5.3.1. Pela inexecução parcial do objeto: 

a. de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação 

“a” do item 5.3.1.1; 

b. de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação 

“b” do item 5.3.1.1; 

c. de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual caso seja configurada a situação 

“c” do item 5.3.1.1. 

5.3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:  

a. o CONTRATADO executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, 

menos de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato; 

b. o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% 

(oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico financeiro 

por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

c. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo 

fixado para a conclusão da obra. 

5.3.2. Pela inexecução total, de até 10% sobre o valor total do contrato. 

5.3.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para 

início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 

5.4.  Na hipótese de inexecução parcial, poderá ser aplicada a sanção de suspensão do direito 

de licitar e de contratar com o Munícipio, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, por 

até dois anos, entre outros casos.  

5.5.  Declaração de Inidoneidade. 



 
 

5.5.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, 

quando:  

I - tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste contrato; 

III - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 

CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

IV - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do 

contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE; 

V - ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do 

contrato; 

VI - apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do 

contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

VII - inexecução total do objeto, conforme previsto no item 13.3.2.1 da parte de multas. 

5.8. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de 

inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação 

específica. 

5.9. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução 

total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 

5.10. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a 

Câmara Municipal de Inconfidentes e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de 

multa. 

5.11. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao 

CONTRATADO. 

5.12. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO 

ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 



 
 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O preço total para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, é o apresentado na 

proposta da CONTRATADA e conforme apurado no Quadro Resumo das Propostas, 

devidamente aprovada pela Câmara Municipal, o qual totaliza o valor de R$ ___________ 

(_____________ Reais). 

6.2. O preço retro referido, é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no 

mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA. 

6.3. Os preços dos serviços a serem executados deverão ser estipulados, de forma unitária, em 

moeda oficial, já incluído os tributos, fretes e seguros e demais encargos. Os preços 

apresentados não poderão ser além do preço de mercado. 

6.4. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, encaminhando ao CONTRATANTE, 

de modo a viabilizar a sua conferência pelo departamento responsável. 

6.5. O pagamento será efetuado mediante faturamento através de depósito em conta 

bancária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da atestação da nota fiscal 

apresentada, mediante apresentação dos comprovantes de recolhimentos devidos ao INSS, 

FGTS. 

6.6. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se 
verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93.  
 
 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

7.1. Os serviços a serem executados deverão ser efetuados pela CONTRATADA nos termos 

especificados no Cronograma Físico-Financeiro ANEXO III.  

7.2. O CONTRATANTE não aceitara os serviços contratado que estiverem em desacordo com os 

ANEXOS do Edital, com a necessária conferencia do setor responsável;  

7.3. A execução do presente instrumento poderá tanto compreender a execução dos serviços 

na ordem de 25% menor que a previsão em relação anexa, (Anexo II do Edital) como 25% 

maior que a mesma relação. 

7.4. Os prazo de execução, conclusão e entrega do objeto poderão ser prorrogados nas 

hipóteses listados no § 1º do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

7.5. A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das 

penalidades previstas neste instrumento. 



 
 

7.6. A Câmara Municipal de Inconfidentes (MG) não aceitará o objeto licitado que estiver em 
desacordo com os ANEXOS do edital, não cabendo ao contratado qualquer espécie de 
indenização. 
 
7.7. Substituirá, na forma da Lei a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, 
correção, garantia e segurança do objeto licitado. 
 
7.8. Prazo de Execucao do objeto:  120 (cento e vinte dias) após a emissão da Ordem de 
Serviços. 
 

DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO 

 
8.1. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem 
expresso consentimento do CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
 
DAS RESPONSABILIDADES 

9.1. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 

que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 

CONTRATANTE ou para terceiros. 

9.2. A CONTRATADA deverá Obedecer rigorosamente às ordens de serviços determinados pelo 

CONTRATANTE. 

9.3. A CONTRATADA deverá Arcar com todas as despesas com viagens de deslocamento do 

profissional até a sede do CONTRATANTE. 

9.4. Cabe ao CONTRATANTE notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo para corrigir 

irregularidades observadas na execução dos serviços executados na vigência do contrato. 

9.5. O CONTRATANTE obriga-se por este instrumento a fornecer para a CONTRATADA, a fim de 

instruir os devidos procedimentos, em tempo hábil, todos os documentos (originais ou cópias 

autenticadas) e informações solicitadas para execução do respectivo contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

10.1. Firmar os instrumentos de contrato, quando exigido. 

10.2. Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, em 

decorrência do fornecimento serviço/material/produto ora licitado. 



 
 

10.3. Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos 

assumidos ou gerados, em razão do fornecimento do material/serviço/produto objeto da 

presente licitação. 

10.4. Obedecer todas as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
11.1. Efetuar os pagamentos na forma e condições estabelecidas no Edital. 

 
DOS REAJUSTES DE PREÇOS 
 
12.1. Os preços ofertados pelo licitante vencedor e ora contratados, serão fixos e 
irreajustáveis. 

 

DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

13.1. A presente contratação é vinculada ao EDITAL DE LICITAÇÃO, CONVITE nº. 001/2019 e 

Processo Administrativo n° 014/2019. 

 

14.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrá por conta de 

dotação própria, vigente do presente exercício: 01.01.01.031.0002.3.002 - REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA CAMARA –  4490-51 OBRAS E INSTALAÇÕES - Ficha 01. 

 

DOS CASOS DE RESCISÃO 

15.1. É facultado ao CONTRATANTE a rescisão do presente instrumento em qualquer fase de 
sua execução, mediante aviso escrito à CONTRATADA com antecedência mínima de sete dias. 
A CONTRATADA declara expressamente reconhecer os direitos do CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e alterações. 
 
15.2. A Inexecução total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de ocasionar a 

aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará a sua rescisão, desde que 

ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

15.3. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da 

Lei nº 8.666/93. 



 
 

DOS ADITIVOS 

16.1. As alterações contratuais pactuadas pelas partes de modo a adequar o presente Contrato 

a fins público, que busca o CONTRATANTE, serão formalizados igualmente por Termos Aditivos 

ao Contrato. 

16.2. O contrato ora firmado poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços 

executados contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência do mesmo. 

17.2. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93, que regulam as licitações e 

contratos promovidas pela Administração Pública e toda legislação civil-administrativa 

pertinente. 

 

DA TOLERÂNCIA 

18.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte, de quaisquer condições deste Contrato e/ou 

seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar 

essas mesmas condições, os quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido. 

 

DO VALOR DO CONTRATO 

19.1. As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor global de R$ ____________ 

(_____________________ Reais), para todos os legais e jurídicos efeitos. 

DO FORO 

20.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Ouro Fino (MG), para dirimir todas 

e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 



 
 

E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, 

perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 

 

 

__________________, MG, __ de ________ de 2019. 

 

______________________ 

Contratante 

Câmara Municipal de Inconfidentes (MG) 

 

 

 

___________________________ 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

  



 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 014/2019 

CONVITE Nº. 001/2019 

 

 

DECLARAÇAO 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

_________________________________________, inscrito no CNPJ n.º _______________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________, portadora 
da Carteira de Identidade n.º _________________________ e do CPF n.º 
______________________ DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz (   ). 

_________________, ____de_______ de 2019. 

 

Assinatura (representante legal):   

 

Nome legível:    

 

 

 

 



 
 

ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 

CONVITE Nº 001/2019 

 

 

________________________________________, inscrito no CNPJ n.º _______________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade n.º _________________________ e do CPF n.º 

______________________, inscrita no CNPJ sob o nº , pelo presente instrumento credencia 

o(a)   Sr.(a)______________________________, portador do documento de  identidade nº 

___________, inscrito   no   CPF  nº___________________para   participar   da  licitação  acima 

referenciada, instaurada pela Câmara Municipal de Inconfidentes/MG, na qualidade de 

representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem 

como a requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos, rubricar 

documentos, assinar atas e propostas e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que 

tudo daremos por firme e valioso. 

_________________, ____de_______ de 2019. 

 

Assinatura (representante legal):   

 

Nome legível:    

 

 

     

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 

CONVITE Nº 001/2019 

 

 

A empresa___________________, inscrita no CNPJ sob o nº________________________,    

por    intermédio    de    seu    representante    legal      Sr.(a) ________________________,  

portador (a) do  Documento  de  Identidade  nº__________ , inscrito no CPF sob   o 

nº_________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como  (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 

prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas 

no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

acima) 

 

_________________, ____de_______ de 2019. 

 

Assinatura (representante legal):   

 

Nome legível:    

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO 

PROCESSOLICITATÓRIO Nº 014/2019 

CONVITE Nº 001/2019 

A empresa  ,inscrita 
no CNPJ sob o nº  ,por intermédio de seu representante legal 
o(a)Sr.(a)  ,  
portador     do    Documento    de Identidade nº e  inscrito  
no  CPF  sob o nº , Declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de participar de 
licitação ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal 

 

 de de2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura (representante legal):   

 

Nome legível:    

 


