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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 028 DE 28 de julho de 2012.  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 028/2012 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2012 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL COM FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO. 

VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 180.053,38 (cento e oitenta  mil cinqüenta e 

três reais e trinta e oito centavos)  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILI TAÇÃO” 

DATA:  15/08 /2012   

HORÁRIO:  14h00min Horas 

LOCAL:  Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Munic ipal de 

Francisco Badaró - MG, situada à Rua Araçuaí, s/n, 

Centro, CEP 39.644-000.  

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 “PROPOSTA” 

Data:   15/08/2012 

HORA:  Após a fase de habilitação, desde que haja expres samente 

renúncia dos licitantes ao prazo recursal; ou, em 

havendo, após julgamento dos recursos (se houver). 

LOCAL:  Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Munic ipal de 

Francisco Badaró - MG, situada à Rua Araçuaí, s/n, 

Centro, CEP 39.644-000.  

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ - MG , pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede nesta cidade de F rancisco Badaró, 

à Rua Araçuaí, s/n, Centro, CEP 39.644-000, inscrit o no CNPJ o Nº 

18.051.524/0001-77, por intermédio do Prefeito Muni cipal, senhor 

José João de Figueiró Oliveira e de sua Comissão Pe rmanente de 

Licitação, torna público que realizará Processo Administrativo 

Licitatório na Modalidade Tomada de Preços - Tipo: Menor Preço, com 

fixação de preço máximo - Regime de Execução: Empre itada Por Preço 

Global , para seleção e contratação de empresa do ramo de construção 
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civil para execução de obras de Construção de 

uma Academia da Saúde ,  no município de Francisco Badaró, certame 

que se regerá pelas disposições contidas na lei 8.6 66/93 – Lei de 

Licitação e Contratos Administrativos e suas poster iores 

alterações; Lei Complementar 123; pelas demais norm as legais 

aplicáveis e pelas cláusulas regidas no presente ed ital. 

I - DO OBJETO 

 
1.1  - O presente Processo Administrativo Licitatório te m por 

objeto a seleção de pessoa jurídica do ramo de cons trução civil 

com vistas à execução de obras de Construção de uma  Academia de 

Saúde, no município de Francisco Badaró, com área d e 720 M², em 

conformidade com as especificações técnicas e os qu antitativos 

constantes do Projeto Básico, Memorial Descritivo; Planilha 

Orçamentária; e demais anexos que integram o presen te edital, 

para todos os fins, como se nele estivessem escrito s. 

1.2  – A Execução da obra de construção de uma ACADEMIA DA SAUDE 

será efetuada no seguinte endereço: Rua Travessa Cr uzeiro, S/nº 

- Bela Vista- Francisco Badaró-MG. 

1.3 - Além das especificações e quantitativos constante s deste 

instrumento convocatório e seus anexos, notadamente  Projeto 

Básico; Planilhas Orçamentárias, cronograma físico financeiro e 

Minuta Contratual, serão observados as normas técni cas expedidas 

pela ABNT e pelo Órgão responsável pela Secretaria de Estado de 

Saúde - SEE/MG - Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais. 

1.4 - A obra será iniciada após a assinatura do termo d e 

contrato e imediatamente após o recebimento pela li citante 

vencedora do Termo de Autorização para Início da Ob ra, expedido 

pelo Chefe do Executivo Municipal. 

1.5 - O valor global máximo para execução da referida obr a fora 

estimada em R$ 180.053,38 (cento e oitenta reais cinqüenta e 

cinco reais e trinta e oito centavos),  cujos valores unitários 

tiveram como base a tabela da SETOP / DEOP. 
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1.6 -  Ocorrendo decretação de feriado ou outro 

fato superveniente, de caráter público que impeça a  realização 

deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil  subseqüente, 

independentemente de nova comunicação. 

1.7 -  A VISITA TÉCNICA  ao local da obra objeto desta licitação 

será realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 20 12, no 

horário de expediente da prefeitura, visando obter as 

informações necessárias à preparação da proposta e à execução 

das mesmas. O Responsável Técnico pela empresa deve rá comparecer 

à sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Araç uaí, s/n - 

Centro, Francisco Badaró – MG, no horário já mencio nado, munido 

de documentação, inclusive do CREA para em seguida iniciar a 

visita.  

1.8 - No ato da visita técnica deverá ser comprovad o que o 

responsável técnico / profissional habilitado junto  ao CREA/MG 

faz parte do Quadro Permanente de Funcionários da E mpresa, 

através da apresentação de documento idôneo, sob pe na de 

inabilitação. 

1.9 - Todas as publicações e intimações, inclusive para f ins de 

recurso, serão feitas nos órgãos de divulgação Ofic ial do 

Município, que são os quadros de avisos afixados na  Prefeitura 

Municipal de Francisco Badaró, em conformidade com o disposto na 

Lei Orgânica Municipal.  

1.10 - O presente Edital e suas posteriores alterações for am 

publicados no Diário do Estado de Minas Gerais e em  Jornal de 

Grande Circulação (Hoje Em Dia) e no site oficial d a prefeitura 

municipal: WWW.franciscobadaro.mg.gov.br . 

1.11 - A publicação no site oficial da Prefeitura M unicipal e 

nos quadros de avisos afixados no local de costume da Prefeitura 

será condicional, conforme determina a Lei 8.666/93 , uma vez  
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que, houve a publicação no Diário do Estado de 

Minas Gerais e em Jornal de Grande Circulação (Hoje  Em Dia). 

1.12 – Qualquer alteração de data para abertura ou outras 

informações serão publicada no site oficial da pref eitura 

municipal de Francisco Badaró: WWW.franciscobadaro. mg.gov.br . 

II - DA SUBORDINAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1  - A presente licitação, na modalidade legalmente d enominada 

TOMADA DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL COM FIXAÇÃO DE PREÇO 

MÁXIMO - REGIME DE EXECUÇAO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL será 

regida pelas disposições da Lei Federal Nº 8.666, d e 21 de junho de 

1993 e suas posteriores alterações, e pelas demais condições 

fixadas neste instrumento convocatório. 

2.2  - A despesa resultante desta licitação ocorrerá po r conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 02- Prefeitura Municipal – 08 -Fundo Municipal de 

Saude –3.222-Ampliação e Construção de Unidades de Saude – 4.4.90.5102 – Obras e Instalações 

de Domínio Patrimonial - Ficha 00398, conforme previsto na Lei Municipal nº804 de 12 de dezembro 

de 2011, que estima a receita  e fixa a despesa para o exercício  financeiro de 2012. 

III - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO: Nº. 0 1, A 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” E Nº. 02 A “PROPOSTA” . 

3.1 - A “Documentação de Habilitação” e a “Proposta” serã o 

apresentadas em envelopes distintos, lacrados, opac os, com 

menção à razão social ou nome de fantasia do licita nte e ao 

número de ordem do presente processo  - PAL N o.  028- TOMADA DE 

PREÇOS 009/2012, conforme descritos abaixo: 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO 028/2012 
 
TOMADA DE PREÇOS 009/2012 
ENVELOPE “1“ - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
            CEP: 39.644-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

                 ADM: “Valorizando a Vida, Resgatando a Cidadania”. 
2009/2012 

 

RUA ARAÇUAI, S/N –  TELEFAX: (033) 3738.1123/3738.1228 – FRANCISCO BADAROÓ – MINAS GERAIS 

                             E-mail: setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO 028/2012 
 
TOMADA DE PREÇOS 009/2012 
ENVELOPE “2“ – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

 
  

3.2 -  O envelope contendo os documentos do licitante, al ém dos 

dizeres acima, conterá a seguinte descrição: “ENVELOPE Nº 01 –  

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

3.3 -  O envelope contendo a proposta do licitante, além dos 

dizeres referidos no item 3.1, conterá a seguinte d escrição: 

“ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA” . 

 

IV - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
4.1 -  Os envelopes contendo a documentação de habilitaçã o e a 

proposta deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação 

até as 17h00min do dia 14 de agosto de 2012. 

4.2 -  Somente serão considerados os envelopes apresentad os nas 

condições e prazos estabelecidos neste edital. 

4.3 -  É vedada a participação de consórcio ou coligação de 

empresas. 

 

V - DAS CONDIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO E 
HABILITAÇÃO/ DO CADASTRAMENTO 
 
5.1 - As pessoas jurídicas que se interessarem em p articipar do 
certame deverão apresentar para cadastramento, até o terceiro 
dia anterior à data de abertura da licitação, os se guintes 
documentos, em cópias autenticadas por Cartório ou pela Comissão 
de Licitação. 
 
5.2 -  Para o cadastramento, a empresa apresentará os seg uintes 

documentos relacionados abaixo, em conformidade com  os arts. 27 

a 31 da Lei 8.666/93: 
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5.2.1 - Habilitação Jurídica:  

5.2.2 - Requerimento dirigido ao setor competente s olicitando 

cadastramento; 

5.2.3 - Registro Comercial no caso de empresa indiv idual; 

5.2.4 - Cédula de identidade e CPF dos diretores. 

5.2.5 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Soci al em vigor, 

contendo todas as alterações, devidamente registrad o e 

comprovado na Junta Comercial; em se tratando de so ciedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, aco mpanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

5.2.6 – Decreto de autorização, em se tratando de e mpresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País e at o de Registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órg ão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

5.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Con tribuintes 

(CNPJ). 

5.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribui ntes do 

Estado e Município, relativo ao domicílio, ou sede da empresa do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e co mpatível com 

o objeto contratual. 

5.3.3 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade  Social, 

demonstrando regularidade no cumprimento dos encarg os sociais 

instituídos por Lei (INSS). 

5.3.4 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Gar antia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

5.3.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal , a Fazenda 

Estadual e a Fazenda Municipal, do domicílio ou sed e do 

licitante, sendo a última com validade não superior  a 180 (cento 

e oitenta) dias, contados da data da emissão, se nã o houver 

validade especificada na Certidão. 
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5.3.6 – Prova de regularidade expedida pela 

Procuradoria da Receita Federal (Dívida Ativa da Un ião). 

5.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –  CNDT;(Lei 

nº12.440 de 07 de julho de 2011). 

5.3.8 – Declaração da empresa participante de cumpr imento do 

Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal,  disposto no 

Inciso V, Art. 27, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação 

subseqüente.  

5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRA 

 5.4.1 - Balanço patrimonial e demonstração contábil  do último 

exercício social, que comprovem a boa situação fina nceira da 

empresa; vedada a sua substituição por balancetes o u balanços 

provisórios, podendo ser atualizados monetariamente , quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de ap resentação da 

proposta, tomando como base a variação, ocorrida no  período, do 

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou out ro indicador 

que o venha substituir;  

5.4.1.1 – Se necessária a atualização monetária do Balanço 

Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com  os 

documentos em apreço, o memorial de cálculo corresp ondente, 

assinado pelo contador. 

5.4.1.2 – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação 

feita na imprensa, ou em cópia reprográfica de seu “Termo de 

Abertura”, comprobatório de registro na Junta Comer cial. 

5.4.2 - Serão aceitos como na forma da lei  o Balanço Patrimonial 

e demonstrações contábeis assim apresentados: 

5.4.2.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade 

Anônima): publicados em Diário Oficial ou em jornal  de grande 

circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do fornecedor. 

5.4.2.2 - Sociedades empresárias, não empresárias e sociedade s 

sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microemp resas e das  
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Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 

de Encerramento, devidamente autenticado na Junta C omercial da 

sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão e quivalente, 

ou fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábe is, 

devidamente registradas ou autenticadas na Junta Co mercial da 

sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 

5.4.2.3 - No caso de pequenas empresas optante pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con tribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno P orte – 

Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído 

pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Juríd ica do último 

Exercício, exigível na forma da lei;  

5.4.2.4 - Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição s erá efetuada 

mediante certidão, expedida pela Junta Comercial e deverá 

ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não a plicação dos 

efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

5.4.2.5 - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia d o 

Balanço de Abertura, devidamente registrado ou aute nticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor,  ou em outro 

órgão equivalente; 

5.4.3 -  Comprovação de possuir, Capital Social Mínimo ou 

Patrimônio Líquido, integralizado, igual ou superio r ao valor 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estima do da 

contratação.   

5.4.4 -  A boa situação financeira será avaliada pelo Índice  de 

Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 result antes da 

aplicação da seguinte fórmula: 

ILG             AC + RLP , em que: 

                   PC + ELP 

AC = Ativo Circulante 

 

RLP = Realizável a Longo Prazo 
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PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo. 

Observação: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice 

de Liquidez Geral” for inferior a 1,0. 

5.4.5 -  Todos os documentos relativos ao item 5.4, deverão  ser 

apresentados contendo assinatura do representante l egal da 

empresa licitante e do seu contador ou mediante pub licação no 

Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, per mitir a 

identificação do veículo e a data de sua publicação . A indicação 

do nome do contador e do número do seu registro no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC – é indispensável. 

5.4.5.1 -  O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas  

para fins de habilitação após o dia 30 de abril do corrente ano 

será obrigatoriamente o do exercício imediatamente anterior. 

5.4.6 - Certidão negativa de falência ou concordada expedid a 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com v alidade não 

superior a 30 (trinta) dias da expedição, se não ho uver validade 

especificada na Certidão. 

5.4.7 –  DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, nos termos do § 2º  do 

art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo anexo a o edital. 

5.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.5.1  – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedid a pelo 

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  e Agronomia. 

5.5.2 –  Comprovação de que possui em seu quadro permanente , na 

data prevista para entrega da proposta, profissiona l de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela enti dade 

competente, detentor de atestado de responsabilidad e técnica por 

execução de obra ou serviço de características seme lhantes. 

5.5.2.1  – A comprovação de que trata o item anterior (5.5. 2), 

será realizada através de cópia da Carteira Profiss ional 

assinada pela empresa licitante e Livro de Registro  de  
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Funcionários,ou contrato firmado entre as partes, 

conforme determinas às normas da CLT. 

5.5.3  – Declaração da empresa licitante assinado pelo se u 

representante técnico, de que vistoriou o local e t omou 

conhecimento de todas as informações necessárias à execução dos 

serviços objeto desta licitação. 

5.5.4  - Atestados fornecidos por pessoa jurídica de dire ito 

público ou privado, devidamente registrado no CREA,  comprovando 

aptidão do licitante para desempenho das atividades  conforme 

objeto deste edital. 

5.5.5  - Certificado de Acervo Técnico - CAT, registrado junto ao 

CREA, de pessoa FÍSICA - Representante Técnico da E mpresa - 

Profissional de nível superior ou outro devidamente  reconhecido 

pela entidade competente - Conselho Regional de Eng enharia 

Arquitetura e Agronomia – CREA, detentor de atestad o de 

responsabilidade técnica por execução da obra ou se rviço, do 

mesmo objeto desta licitação, conforme objeto deste  edital - 

Construção de Uma Academia da Saúde. 

 

5.5.6  - Certificado de Acervo Técnico - CAT, registrado junto ao 

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agron omia – CREA, 

de pessoa JURÍDICA - Representante Legal da Empresa  - Empresa 

Licitante, detentora de atestado de responsabilidad e técnica por 

execução da obra ou serviço, do mesmo objeto desta licitação, 

conforme esse edital - Construção de Uma Academia d e Saúde. 

5.5.7 - Prova de registro e quitação da empresa e de seus 

responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional d e Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA. No caso de empresas  com sede em 

outros Estados, a Certidão deverá conter o visto do  CREA/MG. 

5.5.8  - Termo de Compromisso do licitante que possuirá e  manterá 

em seu quadro, na data da contratação e até o final  do contrato, 

profissional de nível superior com experiência em o bras de  
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natureza semelhante, que será o profissional 

responsável pela obra. 

5.5.9 - A falta de comprovação ou não apresentação pela emp resa 

licitante, de qualquer documento relacionado no ite m - 5.5 - 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será motivo de inabilitação da  licitante.   

 
5.6 - DA HABILITAÇÃO 

5.6.1 -  Os Documentos de Habilitação deverão ser apresenta dos da 

seguinte forma: 

a)  Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ai nda, por 

qualquer processo de cópia autenticada em Cartório,  ou por 

servidor da administração municipal; 

b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja vali dade possa 

expirar . Na hipótese do documento não conter expressamente  o 

prazo de validade, deverá ser acompanhado de declar ação ou 

regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do 

mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamenta ção, o 

documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a partir da data de sua emissão; 

c) rubricados e numerados seqüencialmente, da prime ira à última 

página, de modo a refletir seu número exato; 

5.6.2 -  Para a habilitação nesta Tomada de Preços será exi gida a 

seguinte documentação: 

5.6.2.1 -  Comprovação de que a empresa foi cadastrada no 

Município, no mínimo 03 (três) dias antes da entreg a das 

propostas, através do Certificado de Registro Cadas tral, dentro 

do seu prazo de validade; 

5.6.2.2 -  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas  

Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente e compatível com o objeto des ta licitação; 

5.6.2.3 -  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licita nte, ou outra 

equivalente, na forma da lei. A prova de regularida de para com a 

Fazenda Federal deverá ser atendida pela apresentaç ão dos 

seguintes documentos: 
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5.6.2.4 - Certidão quanto à Dívida Ativa da União 

emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  ou documento 

equivalente que comprove a regularidade. 

5.6.2.5 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal  ou documento 

equivalente que comprove a regularidade. 

5.6.2.6 -  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social  e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstr ando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais institu ídos por lei, 

mediante a apresentação de: 

5.6.2.7 - Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a 

inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS ou documento equivalente que comprove  a 

regularidade. 

5.6.2.8 - Declaração da empresa licitante assinado pelo seu  

representante técnico, de que vistoriou o local e t omou 

conhecimento de todas as informações necessárias à execução dos 

serviços objeto desta licitação. 

5.6.2.9 - Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direi to 

público ou privado, devidamente registrado no CREA,  comprovando  

aptidão do licitante para desempenho das atividades  conforme 

objeto deste edital. 

5.6.2.10  - Certificado de Acervo Técnico - CAT, registrado junto 

ao CREA, de pessoa FÍSICA - Representante Técnico d a Empresa - 

Profissional de nível superior ou outro devidamente  reconhecido 

pela entidade competente - Conselho Regional de Eng enharia 

Arquitetura e Agronomia – CREA, detentor de atestad o de 

responsabilidade técnica por execução da obra ou se rviço, do 

mesmo objeto desta licitação, conforme esse edital - Construção 

de Uma Academia de Saúde. 

5.6.2.11  - Certificado de Acervo Técnico - CAT, registrado junto 

ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Ag ronomia – 

CREA, de pessoa JURÍDICA - Representante Legal da E mpresa - 

Empresa Licitante, detentora de atestado de respons abilidade 

técnica por execução da obra ou serviço, do mesmo o bjeto desta 
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licitação, conforme esse edital - Construção de 

Uma Academia de Saúde. 

5.6.2.12 - Prova de registro e quitação da empresa e de seus 

responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional d e Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA. No caso de empresas  com sede em 

outros Estados, a Certidão deverá conter o visto do  CREA/MG. 

5.6.2.13 -  Termo de Compromisso do licitante que possuirá e 

manterá em seu quadro, na data da contratação e até  final do 

contrato, profissional de nível superior com experi ência em 

obras de natureza semelhante, que será o profission al 

responsável pela obra. 

5.6.2.14 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

Impeditivo à Habilitação, assinada pelo representante legal da 

licitante, sob pena de inabilitação. 

5.7 -  A não-apresentação de qualquer documento exigido p ara a 

habilitação implicará na inabilitação da empresa li citante. 

5.8 -  Após a fase de habilitação não cabe desistência da  

proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato  

superveniente e aceito pela Comissão. 

5.9 - Os envelopes contendo a documentação, que se refere  à 

habilitação, serão abertos na presença dos interess ados que 

procederá à conferência de validade da referida doc umentação e 

demais exigências decorrentes deste Edital, sendo d evidamente 

rubricados pelos licitantes e pela Comissão de Lici tação. 

5.10 -  Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente po derá 

suspender a reunião para análise dos documentos de habilitação, 

ou proceder diligências sobre aspectos apontados pe los 

interessados ou considerados fundamentais pela próp ria Comissão 

para dirimir dúvidas. 

5.11 -  Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior,  os 

envelopes de “Propostas de Preços”, continuarão lac rados e serão 

rubricados pelos membros da Comissão e pelos licita ntes, ficando 

sob a guarda da Comissão para abertura em outra reu nião; cuja 

data deverá ser indicada na respectiva Ata de Abert ura ou 
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através de comunicação publicada no Quadro de 

Avisos afixado no saguão da Prefeitura e da Câmara Municipal. 

5.12 -  Concluído o exame da documentação serão relacionad as as 

licitantes julgadas inabilitadas, às quais serão de volvidos os 

“Envelopes Proposta de Preços”, desde que não tenha  havido 

recurso, ou se ocorrido, após a sua denegação. 

5.13 -  Em data previamente estabelecida, e desde que tenh a 

transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou tenha 

havido desistência formal de sua apresentação, ou a inda, tenha 

ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proce der-se-á à 

abertura dos Envelopes Proposta de Preços. 

5.14 -  Na ocorrência de adiamento dos trabalhos o reiníci o dar-

se-á com a identificação dos representantes, de aco rdo com os 

subitens dispostos neste edital. Na hipótese de tra tar-se do 

mesmo representante já identificado, a este bastará  exibir 

documento de identidade. 

5.15 -  Qualquer declaração, contestação ou impugnação 

apresentada pelas licitantes, deverá constar das re spectivas 

Atas, as quais deverão ser obrigatoriamente, assina das pelos 

membros da Comissão e representantes das licitantes  presentes. 

Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer licitant e, tal fato 

deverá ser registrado na Ata.  

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 -  A proposta de preços deverá ser elaborada em língu a 

portuguesa, digitada ou datilografada ou manuscrita  legível, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última  folha e 

rubricada nas demais pelo representante da licitant e, devendo 

estar acompanhada de Cronograma Físico-Financeiro. 

6.2 -  Os preços devem ser cotados em moeda nacional, dev endo 

incluir impostos, taxas, seguro e outros encargos q ue incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto licitado. Havendo d ivergência 

entre os preços unitário e global, prevalecerá o pr imeiro. 
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6.3 -  As propostas que apresentarem valores 

unitários superiores a 25% (vinte e cinco) por cent o do previsto 

na planilha orçamentária será desclassificada. 

6.4 -  A não-indicação de parcelas referentes aos imposto s, 

taxas, seguro e outros encargos pressupõe que o pre ço já o 

inclui. 

6.5 -  Deverá constar o preço global da proposta, express o em 

algarismo e por extenso, prevalecendo este último e m caso de 

divergência. 

6.6 -  O prazo de validade da Proposta de Preços não pode rá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega. 

6.7 -  O ATESTADO DE VISITA TÉCNICA , fornecido por este 

Município, atestando que a empresa licitante visito u e tem pleno 

conhecimento do local onde será realizado os serviç os, DEVERÁ 

SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, acompanhado de documento 

comprobatório de que o responsável técnico pela emp resa faz 

parte do Quadro de Funcionários da empresa licitant e. 

6.8 - A proposta será preenchida por processo mecânico:  máquina 

de datilografia ou computador. 

6.9 - A proposta  será elaborada com clareza e não conterá 

entrelinhas ou rasuras.   

6.10  - Não serão aceitas propostas enviadas por fax ou em 

envelopes abertos ou que não tenham observado as ex igências 

deste ato convocatório. 

6.11  - A apresentação de proposta ao referido processo implica 

na concordância com as normas estabelecidas no mesm o. 

6.12 -  Somente os representantes legais, credenciados e 

identificados na forma dos subitens; os membros da Comissão e os 

Técnicos eventualmente por estes convidados é que p oderão 

pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pes soas 

presentes poderão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, 

vedada qualquer interferência.  

6.13 -  Não será admitida a participação de um mesmo 

representante para mais de uma empresa proponente. 
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6.14 -  Finda a fase de credenciamento e 

identificação dos representantes, proceder-se-á a a bertura dos 

envelopes. 

VII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 - No dia e hora fixados neste edital, reunir-se -ão os 

membros da Comissão de Licitação para a realização dos atos de 

abertura dos envelopes, habilitação e julgamento, f acultado o 

acesso de todos os licitantes, pessoalmente ou por intermédio 

dos seus representantes devidamente credenciados. 

7.2  -  Primeiramente serão abertos os envelopes contendo a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. Antes da conferência dos 

documentos, o presidente da Comissão providenciará que os 

mesmos, bem como os envelopes, sejam rubricados por  todos os 

presentes (membros da Comissão e licitantes ou seus  

representantes presentes). 

7.3 - De imediato serão inabilitadas as empresas qu e: 

7.3.1-  deixarem de apresentar a documentação exigi da neste 

edital; 

7.3.2 - apresentarem documentação incompleta ou ras urada; 

7.3.3 -  apresentarem cópia de documentos sem autenticação ou não 

os fizer acompanhar dos documentos originais. 

7.4 - Imediatamente após a fase de habilitação, não  havendo 

interposição de Recurso Administrativo, reduzida a termo a 

renúncia ao prazo recursal, será aberta os envelope s contendo as 

PROPOSTAS. Somente serão abertos os envelopes cujos  licitantes 

tenham sido habilitados. Na hipótese de inabilitaçã o, o Envelope 

Nº 02 - Proposta será devolvida intacta à empresa.  

VIII - DO JULGAMENTO  

8.1 - Cabe à Comissão de Licitação julgar vencedora  a proposta 

mais vantajosa para a Administração Municipal, de a cordo com o 

critério estabelecido. 

8.2 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeit ura Municipal 

de Francisco Badaró levará em consideração para jul gamento da 

presente proposta o menor preço global.  
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8.3 - Em caso de empate entre dois ou mais 

proponentes, a licitação será decidida por sorteio,  com ou sem a 

presença dos interessados, previamente comunicados.  

8.4 - No julgamento das propostas a Comissão poderá , a seu 

critério, solicitar assessoramento técnico das unid ades 

solicitantes ou de profissionais especializados. 

8.5 - Serão desclassificadas as propostas que: 

8.5.1 - não atendam às exigências fixadas neste Edi tal; 

8.5.2 - contenham preços inexeqüíveis ou excessivos ; 

8.5.3 - apresentarem rasuras ou entrelinhas. 

8.6 - Será considerada vencedora a proposta que apr esentar o 

menor preço global, considerando para tanto, o valo r máximo da 

proposta; para cujo licitante será adjudicado o obj eto desta 

licitação, através de ato assinado pelo representan te do 

município – Senhor Prefeito Municipal. 

IX - DO PREÇO E DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

9.1 - O preço será apresentado em moeda corrente na cional, em 

valor numérico e por extenso. Divergindo o valor nu mérico do 

valor por extenso, prevalecerá o segundo. 

9.2 - A Proposta incluirá todos os custos para a re alização da 

obra. 

9.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (s essenta) 

dias. Havendo omissão ou divergência, prevalecerá o  disposto 

neste ato convocatório. 

X - DO INÍCIO DAS OBRAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1 - As obras serão iniciadas após a assinatura d o termo de 

contrato e imediatamente após o recebimento pela li citante 

vencedora do Termo de Autorização para Início da Ob ra, expedido 

pelo Chefe do Executivo Municipal, sob pena de apli cação das 

penalidades previstas nesta Tomada de Preços. 

10.2 - O contrato para a execução da totalidade da obra, 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, será assinado para  um período 

de 120 (cento e vinte) dias. 
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10.3 - O prazo de execução das obras poderá ser 

prorrogado, mediante apresentação das justificativa s cabíveis e 

assinatura de termo aditivo. 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró e fetuará o 

pagamento de acordo com as medições efetuadas no de correr da 

execução da obra e em consonância com o cronograma físico 

financeiro apresentado pela empresa vencedora. 

11.2 - Aprovada a medição pelo Engenheiro responsáv el pelo 

município e expedida a nota fiscal, o pagamento ser á efetuado no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis. 

11.3 - A empresa contratada fica obrigada a entrega r a nota 

fiscal no setor competente da Prefeitura Municipal,  fazendo 

constar da mesma discriminação, quantitativo, preço  unitário e 

preço total da execução. 

11.4 - A medição e a execução da obra serão devidam ente 

atestadas pelo responsável do setor de obras e enge nharia da 

Prefeitura Municipal. 

11.5 – Os pagamentos serão efetuados mediante confi rmação dos 

serviços prestados pelo Engenheiro competente da pr efeitura, 

através de Boletim de Medição e após a emissão pela  contratada 

das Notas Fiscais nos valores correspondentes às pa rcelas 

devidas. Recebidas as Notas Fiscais, estas serão ap resentadas ao 

Departamento Municipal de Contabilidade e Finanças,  para 

apreciação, aprovação e liberação do pagamento pelo  ordenador de 

despesa. 

11.6 – Não haverá pagamento antecipado nem adiantam ento de 

qualquer espécie para a execução da obra, nem para a montagem do 

canteiro de obras e mobilização de equipamentos. 

11.7 - O pagamento somente será liberado mediante a presentação, 

pela Contratada, dos comprovantes dos recolhimentos  à 

previdência social - GRPS – e com o Fundo de Garant ia por Tempo 

de Serviço, ou outro documento equivalente na forma  da lei. 
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CLÁUSULA XII – DAS OBRIGAÇÃOES DA CONTRATADA 
 
12.1 – São obrigações da Contratada, além de outras  decorrentes 
da natureza do presente instrumento: 
 
12.1.1 – Responsabilizar-se pela execução das obras  objeto do 
presente contrato, obedecendo aos prazos e condiçõe s fixados no 
Edital e seus respectivos anexos, no cronograma fís ico-
financeiro, nas ordens de serviço e na proposta jul gada 
vencedora. 
 
12.1.2 – Responsabilizar-se por todas as despesas e  encargos de 
qualquer natureza com pessoal de sua contratação ne cessária à 
execução do objeto contratual, inclusive encargos r elativos à 
legislação trabalhista e quaisquer outros decorrent es dos 
serviços constantes do presente contrato. 
 
12.1.3 – Assumir inteira responsabilidade, civil, a dministrativa 
e penal, por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais 
causadas diretamente, ou por seus empregados ou pre postos, à 
contratante ou a terceiros. 
 
12.1.4 – Manter, por todo o período da execução con tratual, as 
condições que garantiram a sua habilitação no certa me, incluída 
a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Públi ca. 
 
12.1.5 – Manter, no local da execução da obra, diár io de 
registro, livro de obra e informações pertinentes. 
 
12.1.6 – Indicar responsável técnico pela execução da obra, 
devidamente habilitado e inscrito no CREA-MG – Cons elho Regional 
de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais. 
 
12.1.7 – Efetuar o registro da obra junto ao INSS, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura d o contrato; 
bem como dar baixa após a conclusão e entrega da ob ra, junto ao 
INSS. 
 
12.1.8 – Proceder à Anotação de Responsabilidade Té cnica – ART, 
e enviá-la ao CREA-MG no prazo legal. 
 
12.2 – Poderá o Município exigir, em qualquer época , a 
apresentação de documentos e informações complement ares. 
Atinentes à licitação, incluídos os que referirem à  regularidade 
da empresa com as suas obrigações. 
 

CLÁUSULA XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1 – Efetuar os pagamentos à contratada na forma fixada no 
presente instrumento, mediante a entrega de Nota Fi scal/ Fatura 
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e após aprovação da medição por parte da 
Engenharia após vistoria técnica, em conformidade c om as 
autorizações expedidas pelo Executivo Municipal, ou  a quem a ele 
delegar. 
 
13.2 – Fiscalizar a execução do contrato por interm édio do 
Departamento Municipal de infra-estrutura urbana. 
 
 
CLÁUSULA XIV – DAS MODIFICAÇÕES E/ OU ALTERAÇÕES 
 
14.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos 
ou redução)  dos serviços objeto deste contrato pod erá ser 
determinada pela contratante mediante assinatura de  Termos 
Aditivos, observadas as normas legais vigentes. 
 
CLÁUSULA XV – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

15.1 – Compete ao Departamento Municipal de Obras e  ao 
Engenheiro responsável pelo município a fiscalizaçã o do fiel 
cumprimento deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA XVI – DAS PENALIDADES 
 
16.1 – O descumprimento total ou parcial das obriga ções 
assumidas caracterizará a inadimplência da contrata da, ficando à 
mesma, garantida defesa prévia, sujeita às seguinte s 
penalidades: 
16.1.1 – Advertência; 
 
16.1.2 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor  contratado, 
devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – 
IGPM/FGV; 
16.1.3 – Suspensão temporária de participação em li citação com o 
Município de Berilo pelo prazo de 02 (dois) anos; 
16.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou  contratar 
com a Administração Pública, na forma prevista no I nciso IV do 
art. 87 a Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao M inistério 
Público para aplicação das sanções criminais previs tas nos 
artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniênc ia comprovada 
de motivo de força maior, desde que aceito pelo Mun icípio; 
16.1.5 – Rescisão contratual. 
 
16.2 – Pelo atraso injustificado na entrega da obra  será 
aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) po r dia de 
atraso, calculada sobre o valor dos bens, bem como a multa 
prevista no item acima. 
 
16.3 – Aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) so bre o valor 
do contrato pela execução defeituosa ou em desconfo rmidade com 
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normas expedidas ou em desacordo com o Projeto 
básico ou Projeto Executivo. 
 
16.4 – As multas lançadas pelo Município serão dedu zidas 
diretamente dos créditos que o adjudicatário tiver em razão da 
presente licitação. 
 
CLÁUSULA XVII – DA RESCISÃO 
 
17.1 – A rescisão do presente contrato poderá ser: 
17.1.1 - Determinada por ato motivado da Administra ção, após 
processo regular, assegurado o contraditório e ampl a defesa, nos 
casos do artigo 78, I a XII e XVII. 
17.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, redu zida a termo 
no processo de licitação, desde que haja conveniênc ia para a 
Administração; 
17.1.3 – Judicial, nos termos da Legislação. 
17.2 – No caso de rescisão do contrato, ficará susp enso o 
pagamento à contratada até que se apurem eventuais perdas e 
danos. 
 
CLÁUSULA XVIII – DA INDENIZAÇÃO 
 
18.1 – Ocorrendo rescisão, à contratada caberá rece ber o valor 
dos serviços prestados até a data do evento, observ ado o item 
14.2 da cláusula XIV do presente contrato. 
 

XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - A empresa licitante que tiver dúvida na inte rpretação dos 

termos deste edital poderá consultar a respeito o M unicípio, 

através de carta protocolada até o segundo dia útil  antes da 

data fixada para abertura dos envelopes de habilita ção. 

19.2 - A abertura dos envelopes contendo a Document ação de 

Habilitação e a Proposta Comercial realizar-se-á em  sessão 

pública. 

19.3 - Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de 

habilitação e julgamento, em nome da empresa licita nte, tão-

somente seu dirigente, preposto ou procurador, cred enciado 

através de documento entregue, no ato, à comissão d e Licitação. 

19.4 - O Município de Francisco Badaró se reserva o  direito de, 

e sem que caiba, em qualquer dos casos, à licitante  interessada, 

direito de indenização: 

19.4.1 - Revogar a licitação, por razões de interes se público. 
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19.4.2 - Anular, total ou parcialmente, o 

procedimento, em razão de ilegalidade. 

19.5 - O Município de Francisco Badaró se reserva a inda o 

direito de homologar ou não, o resultado da licitaç ão. 

19.6 - O protocolamento de proposta implica na acei tação 

integral e irretratável dos termos do edital, seus anexos e 

instruções, bem como a observância dos regulamentos  

administrativos e das normas técnicas, gerais ou es peciais 

aplicáveis. 

19.7 - Poderão participar da presente licitação som ente as 

empresas cujo objeto comercial seja consentâneo ao objeto desta 

licitação. 

19.8 - O regime jurídico do futuro contrato reserva  ao Município 

a prerrogativa de: 

19.8.1 - Modificá-lo unilateralmente; 

19.8.2 - Rescindi-lo unilateralmente, na forma da l ei; 

19.8.3 - Fiscalizar a sua execução. 

19.9 - Os prazos estabelecidos na presente Tomada d e Preços, bem 

como nas respectivas propostas, sempre iniciam e te rminam em dia 

de expediente no Município de Francisco Badaró, e s erão 

considerados dias corridos, prorrogando-se para o p rimeiro dia 

útil quando recaírem em dia em que não houver exped iente. 

19.10 - O proponente vencedor deverá assinar o cont rato no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, sob pena de 

perder o direito a assinatura. No caso do proponent e desistir do 

certame aplicar-se-ão as penalidades legais, ficand o a 

Administração no direito de convocar o segundo colo cado para 

assumir nas mesmas condições da proposta vencedora.  

19.11 - Assegura-se aos licitantes a interposição d e recursos 

quanto a este procedimento, no momento em que julga rem oportuno, 

resguardados os prazos legais, devendo os mesmos se r encaminhada 

a Comissão de Licitação. 

19.12 - O licitante vencedor, antes da assinatura d o contrato, 

deverá apresentar: 
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19.12.1 - O cronograma físico-financeiro, que será 

analisado e aprovado pelo Município, por intermédio  do responsável 

pela fiscalização e execução da obra. 

19.13 - Maiores esclarecimentos serão prestados no Departamento 

Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura  Municipal, 

situado à Rua Araçuaí, s/n, Centro, de 2ª a 6ª feir a, de 08h00min 

as 12h00min - Fone: (0XX33) 3738-1123 - Ramal 28, o nde estarão à 

disposição, o Edital e as cópias de todos os seus a nexos (Projeto 

Básico, planilha, memorial, Declarações e Minuta de  Contrato).  

19.14 - Os casos omissos serão submetidos a parecer  do Órgão 

Jurídico da Prefeitura Municipal de Francisco Badar ó - MG. 

CLÁUSULA XX – DO FORO 
 
20.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas , para 
dirimir quaisquer dúvidas referentes à execução do presente, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais espec ial que seja. 
 
INTEGRA O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

 
Anexo I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Projeto Básico ( PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; MEMORIAL 
DESCRITIVO). 
Anexo II – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO;  
Anexo III - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DIS POSTO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
Anexo IV - MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDI ÇÕES DE 
LICITAÇÃO; 
Anexo V –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP; 
Anexo VI - MINUTA DE CONTRATO. 

Francisco Badaró (MG), 28 DE JUlHO DE 2012. 

 

José João de Figueiró Oliveira 

Prefeito Municipal 

 
 
“O Presente Edital e seus 
anexos, bem como as 
minutas foram conferidos 
e aprovados por esta 
Assessoria Jurídica”. 

                                             
                                       Nome/OAB                        
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ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº. __/2012 

PROCESSO Nº. __/2012 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) 
Sr.(a)________________________________, portador do  documento de 
Identidade nº ______________________ para participa r das 
reuniões relativas ao Processo  Nº___________2012  o qual está 
autorizado a requerer vistas de documentos e propos tas, 
manifestar-se em nome da empresa, desistir e interp or recursos, 
rubricar documentos e assinar atas, a que tudo dare mos por firme 
e valioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local / Data 
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ANEXO III 
 

TOMADA  DE PREÇOS Nº ____ 
PROCESSO Nº     / 2012 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º  DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  

 
 
 

A empresa.......................................... ........, 
inscrita no CNPJ sob o nº .......................,D ECLARA, sob as 
penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura  do Município de 
Francisco Badaró - MG, no procedimento licitatório sob a modalidade 
Tomada de Preços __2012, que não incide na proibiçã o contida no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da Repúbli ca Federativa do 
Brasil. 
 

Por ser verdade, firma o presente. 
 
 

..................., ........ de .......... de .... ..... 
 
 
 
 
 

Nome do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

TOMADA  DE PREÇOS Nº ____ 
PROCESSO Nº      /2012 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E 
SUBMISSÃO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 
 
  

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as  condições 
expressas no Edital de Licitação e seus anexos, da modalidade Tomada de 
Preços nº. __________/2012, destinada a Contratação  de Empresa para 
Execução de Obras de Construção de UMA ACADEMIA DA SAUDE conforme 
especificações no projeto básico e executivo anexo ao Edital, e que nos 
submetemos as disposições regulamentares e legais s obre a licitação, 
especialmente a Lei 8.666/93.  
 

Declaramos, ainda que nos responsabilizamos pela au tenticidade e 
veracidades dos documentos e informações apresentad as para a Licitação 
supracitada.  
  
  Por ser verdade, firma o presente. 

 
 
.................., .... de .............. de ..... .... 

 
 
 
 
 
 

................................................... ........ 
(Representante legal da licitante) 
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                 MODELO (TIMBRE DA EMPRESA) 

 
                    ANEXO V 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ME 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 
 
 

 (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº. ______ __, por 

intermédio de seu representante legal _____________ __________, portador 

do CPF ________________________________ e Carteira de 

Identidade_______________ expedida em _____________ ____, Órgão 

Expedidor _________________, empresa com sede no en dereço 

___________________Bairro ______________, na cidade  de ________________ 

– UF: _______, CEP: _______________________________ _____, DECLARA, para 

fins do disposto no Edital TP Nº. 009/2012, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que es ta empresa, na 

presente data é considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º. da Le i Complementar nº. 
123/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, a rt. 3º. da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
 
DECLARA ainda, que a dita empresa está excluída das  vedações constantes 
do parágrafo 4º. do artigo 3º. da Lei Complementar nº.123, de 14 de 
Dezembro de 2006. 

 
 

Local e Data. 

 

_________________________________ 

Representante Legal 
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                             ANEXO VI  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE , 
QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BADARÓ COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA_________________, EM CONFORMIDADE COM AS 
SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPOSTAS: 
 

 
CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1  – DA CONTRATANTE 
 
 
1.1.1 – O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ ,  
 
 
1.1.2 – DA CONTRATADA 

Dados da empresa  

1.1.3 – DOS FUNDAMENTOS 

A presente contratação decorre do Processo Administ rativo Licitatório 
nº ___/2012, modalidade Tomada de Preço nº. 003/08,  realizado sob 
estrita observância da Lei Federal Nº 8.666/93 e su as alterações 
posteriores; Lei complementar 123 e reger-se-á pela s disposições deste 
instrumento e pelos preceitos de direito público, a plicando-lhe, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos c ontratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO  

 
2.1  – DO OBJETO 
 
2.1.1 – O presente instrumento tem por objeto a contratação  pelo 
município de FRANCISCO BADARÓ, de empresa para a ex ecução de obras por 
empreitada global, na construção de UMA ACADEMIA DA  SAÚDE nesse 
município, conforme especificações técnicas constan tes do projeto 
básico. 
 
2.1.2 – A referida obra será edificada em conformidade com as 
especificações técnicas da ABNT,dos quantitativos c onstantes do Projeto 
Básico e consoante as condições fixadas no Edital d a Licitação e na 
Proposta Adjudicatória, além da observância ao Cron ograma Físico-
Financeiro, memorial descritivo e planilha orçament ária, os quais  
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passam a integrar o presente contrato para todos os  fins, como se nele 
estivessem escritos. 
 
 
2.1.3 – A contratação ora pactuada se refere à integralidad e da 
execução da obra, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra. Nos 
preços propostos, já estão computados: o fornecimen to de mão-de-obra, 
materiais de construção, equipamentos, transporte d e qualquer natureza, 
administração, encargos sociais e fiscais, lucros e  quaisquer outras 
despesas decorrentes da execução da referida obra. 
 
2.2 – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
2.2.1 – Além das especificações técnicas e dos quantitativo s constantes 
no Projeto Básico, Edital, proposta comercial, Memo rial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro, a empresa contratada se obriga à 
observância das normas técnicas pertinentes à espéc ie, assim 
consideradas as da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, às 
instruções complementares e ordens de serviços expe didas pelo 
Departamento Municipal de Obras. 
 
2.2.2 – A execução da obra de construção de UMA ACADEMIA DA  SAÚDE 
objeto da licitação, será detalhada em ordem (s) de  serviço (s) 
especificada (s), tendo a contratada obrigação de m anter a Prefeitura 
informada de todos os dados referentes à obra em ex ecução e os serviços 
executados. 
 

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO. 

 
3.1  – DO PRAZO 
 
3.1.1 – O presente contrato terá a duração de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data de sua assinatura, podend o ser prorrogado na 
forma da lei, mediante a assinatura de termos aditi vos. 
 

3.2  – DO VALOR 

3.2.1 – Pela prestação dos serviços ora contratados, e rela tivo à 
execução de obra o contratante pagará à contratada à importância de R$ 
________(______________), conforme proposta apresen tada pela vencedora 
do certame.  
 

3.3 – DO PAGAMENTO 

3.3.1 – O pagamento à contratada será realizado de acordo c om as 
medições efetuadas, em consonância com o cronograma  físico-financeiro 
apresentado pela contratada. 

 3.3.2 – Os pagamentos serão efetuados mediante confirmação dos 
serviços prestados pelo Engenheiro competente da pr efeitura e / ou pelo  
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Departamento Municipal de Obras e após a emissão pe la contratada das 
Notas Fiscais nos valores correspondentes às parcel as devidas. 
Recebidas as Notas Fiscais, estas serão empenhadas pelo Departamento 
Municipal de Administração e Finanças, para confere ncia e posterior 
liberação do pagamento pelo ordenador de despesa. 

 

3.3.3 – Não haverá pagamento antecipado nem adiantamento de  qualquer 
espécie para a execução da obra, nem para a montage m do canteiro de 
obras e mobilização de equipamentos. 

3.3.4 - O pagamento somente será liberado mediante apresent ação, pela 
Contratada, dos comprovantes dos recolhimentos das contribuições com o 
Sistema de Seguridade Social – GRPS – e com o Fundo  de Garantia por 
Tempo de Serviço, ou outro documento equivalente na  forma da lei. 

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 –  Os recursos necessários para fazer face às despesa s orçamentárias, 

relativas ao objeto do presente Contrato correrão à  conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 02- Prefeitura Municipal – 08  -Fundo Municipal de 

Saude –3.222-Ampliação e Construção de Unidades de Saúde – 4.4.90.5102 – 

Obras e Instalações de Domínio Patrimonial - Ficha 00398, conforme 

previsto na Lei Municipal nº804 de 12 de dezembro d e 2011, que estima a 

receita e fixa a despesa para o exercício financeir o de 2012. 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÃOES DA CONTRATADA 
 
5.1  – São obrigações da Contratada, além de outras dec orrentes da 
natureza do presente instrumento: 
 
5.1.1  – Responsabilizar-se-á pela execução das obras obj eto do presente 
contrato, obedecendo aos prazos e condições fixados  no Edital e seus 
respectivos anexos, no cronograma físico-financeiro , nas ordens de 
serviço e na proposta julgada vencedora. 
 
5.1.2  – Responsabilizar-se-á por todas as despesas e enc argos de 
qualquer natureza com pessoal de sua contratação ne cessários à execução 
do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação 
trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serv iços constantes do 
presente contrato. 
 
5.1.3  – Assumir inteira responsabilidade, civil, adminis trativa e 
penal, por quaisquer danos e prejuízos materiais ou  pessoais causadas 
diretamente, ou por seus empregados ou prepostos, à  contratante ou a 
terceiros. 
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5.1.4  – Manter, por todo o período da execução contratua l, as condições 
que garantiram a sua habilitação no certame, incluí da a regularidade 
perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 
 
5.1.5  – Manter, no local da execução da obra, diário de registro de 
obras e informações pertinentes. 
 
 
5.1.6  – Indicar responsável técnico pela execução da obr a, devidamente 
habilitado e inscrito no CREA-MG – Conselho Regiona l de Engenharia e 
Arquitetura de Minas Gerais. 
 
5.1.7  – Efetuar o registro da obra junto ao INSS, no pra zo máximo de 05 
(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, e ntregando o 
comprovante de registro ao Departamento Municipal d e Administração e 
Finanças. 
 
5.1.8  – Proceder à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e enviá-
la ao CREA-MG no prazo legal; cuja cópia deverá ser  entregue à 
prefeitura municipal. 
 
5.2 – Poderá o Município exigir, em qualquer época, a a presentação de 
documentos e informações complementares. Atinentes à licitação, 
incluídos os que referirem à regularidade da empres a com as suas 
obrigações. 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1  – Efetuar os pagamentos à contratada na forma fixa da no presente 
instrumento, mediante a entrega de Nota Fiscal/ Fat ura, de conformidade 
com as autorizações expedidas pelo Executivo Munici pal, ou a quem a ele 
delegar. 
 
6.2  – Fiscalizar a execução do contrato por intermédio  do Departamento 
Municipal de infra-estrutura urbana. 
 
CLÁUSULA VII – DAS MODIFICAÇÕES E/ OU ALTERAÇÕES 
 
7.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acré scimos ou 
redução)  dos serviços objeto deste contrato poderá  ser determinada 
pela contratante mediante assinatura de Termos Adit ivos, observadas as 
normas legais vigentes. 
 
CLÁUSULA VIII – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO  CONTRATO 

8.1  – Compete ao Departamento Municipal de Obras e ao Engenheiro 
responsável pelo município, expedir as autorizações  de fornecimento à 
contratada e zelar pelo fiel cumprimento deste cont rato. 
 
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 
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9.1  – O descumprimento total ou parcial das obrigações  assumidas 
caracterizará a inadimplência da contratada, ficand o à mesma, garantida 
defesa prévia, sujeita às seguintes penalidades: 
 
9.1.1  – Advertência;  
9.1.2  – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contr atado, 
devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – 
IGPM/FGV; 
 
9.1.3  – Suspensão temporária de participação em licitaçã o com o 
Município de Francisco Badaró pelo prazo de 02 (doi s) anos; 
9.1.4  – Declaração de inidoneidade para licitar ou contr atar com a 
Administração Pública, na forma prevista no Inciso IV do art. 87 a Lei 
8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Públ ico para aplicação 
das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99  da referida Lei, 
salvo superveniência comprovada de motivo de força  maior, desde que 
aceito pelo Município; 
 
9.1.5  – Rescisão contratual. 
 
9.2  – Pelo atraso injustificado na entrega da obra ser á aplicada multa 
de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso , calculada sobre o 
valor dos bens, bem como a multa prevista no item a cima. 
 
9.3 – Aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o  valor do 
contrato pela execução defeituosa ou em desconformi dade com normas 
expedidas ou em desacordo com o Projeto básico ou P rojeto Executivo. 
 
9.4  – As multas lançadas pelo Município serão deduzida s diretamente dos 
créditos que o adjudicatário tiver em razão da pres ente licitação. 
 
CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 
 
10.1  – A rescisão do presente contrato poderá ser: 
 
10.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, ap ós processo 
regular, assegurado o contraditório e ampla defesa,  nos casos do artigo 
78, I a XII e XVII. 
10.1.2  – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a  termo no 
processo de licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração; 
10.1.3  – Judicial, nos termos da Legislação. 
10.2  – No caso de rescisão do contrato, ficará suspenso  o pagamento à 
contratada até que se apurem eventuais perdas e dan os. 
 
CLÁUSULA XI – DA INDENIZAÇÃO 
 
11.1 – Ocorrendo rescisão, à contratada caberá receber o v alor dos 
serviços prestados até a data do evento, observado o item 10.2 da 
cláusula X do presente contrato. 
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CLÁUSULA XII – DO FORO  
 
12.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas, para dirimir 
quaisquer dúvidas referentes à execução do presente  Contrato, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais espec ial que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, os representan tes das partes 
assinam o presente instrumento, na presença das tes temunhas abaixo, em 
03 (três) vias de igual teor e forma para um só efe ito. 

 

 

FRANCISCO BADARÓ (MG), __________de ___________ de 2012. 

 
 
 

     
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ/MG           EMPRESA XXXXXXXXXX 
                                             CONTRATANTE                                                   
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 1 -_____________________________________________ 
 
 2 - ____________________________________________  
  
 
 

 


