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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DA CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

 

 

 

Empresa:  

Endereço:  

CNPJ:  

Telefone:  

Fax:  

e-mail:  

 

 

 

Retirei junto ao Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho/MG, cópia do Edital da Concorrência Nº 001/2014, cujos envelopes 

de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, às     (     ) horas do dia /2014, à Av. 

Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350, Jota, Brumadinho.  

 

Para retirada do Edital, apresentei um dispositivo portátil de armazenamento com memória, contendo cópia fiel do instrumento 

convocatório.    

 

(Cidade) ____________, ____ de _________ de 2014.  

 

 

Assinatura  

 

ATENÇÃO:  

Os interessados que retirarem o Edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE COMPROVANTE, devidamente 

preenchido, ao FMS, por e-mail – comprasfmsbruma@gmail.com ou por meio do fax nº (031) 3571-4499.  
 

Esclarecemos que os projetos e memoriais descritivos poderão ser retirados no Setor de Compras e Licitação da Secretaria 

Municipal de Saúde, à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350, Bairro Jota, Brumadinho/MG, no horário comercial, devendo a 

empresa interessada apresentar um dispositivo (CD ou pen-drive) para receber a cópia dos documentos. 

 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão divulgadas mediante publicação de nota no endereço 

http://brumadinho.registrocom.net e www.brumadinho.mg.gov.br ficando as empresas interessadas em participar do certame 

obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 
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LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

 

 

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para fornecimento de material, mão de obra e instalação 

de Unidade Básica de Saúde – UBS, no Bairro Progresso, constituída de módulos pré-fabricados autoportantes, em sistema Light 

Steel Framing, conforme Projeto Básico e demais anexos que integram o presente Edital.   

 

 

PROCESSO N º 028/2014 

 

 

ÍNDICE 

ITEM  ASSUNTO  

 

1  DO OBJETO  

2  DA PARTICIPAÇÃO  

3  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO 

EDITAL  

4  DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

5  DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO  

6  DA HABILITAÇÃO  

7  DA PROPOSTA COMERCIAL  

8  DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

9  DA GARANTIA CONTRATUAL  

10  DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

11  DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

12  DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO  

13  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

14  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15  DO PAGAMENTO  

16  DO REAJUSTE  

17  DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

18  DA ENTREGA DA OBRA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO  

19  

20  

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

21 

22  

23 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

DO FORO 
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EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

  

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

 

REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada por preço global 

 
DATA DA ABERTURA: 28 de maio de 2014 

 

HORARIO: 14:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

 

LOCAL: Policlínica Municipal - Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350 – Bairro Jota – Brumadinho/MG – Sala de 

Reunião (entrada pela Rua Jaci Rezende Teixeira) 

 

Local de retirada dos projetos, memoriais descritivos e outros – no Setor de Compras e Licitação, à Av. Nossa Senhora do 

Belo Ramo, nº 350, Bairro Jota, Brumadinho/MG, no horário comercial. A empresa interessada deverá apresentar um 

dispositivo móvel (CD ou pen-drive) para obtenção de cópia. 

 

O Município de Brumadinho/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 14.208.587/0001-33, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade Concorrência, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. A sessão para recebimento dos Envelope nº 1 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e Envelope nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL terá início às  14:00  horas do dia 28 de maio de 2014, no 

local acima indicado. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, 

mantidos o mesmo local e horário, independentemente de qualquer comunicado. Esta Concorrência e o contrato que dela resultar 

serão regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, vigente nos termos das supervenientes alterações, bem como 

pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulam o exercício das profissões vinculadas ao CONFEA/CREA /CAU, 

pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, e pelas demais normas sobre licitação em vigor.  

 

1 - DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para fornecimento de material, mão de obra e instalação de 

Unidade Básica de Saúde – UBS – no Bairro Progresso/Brumadinho, constituída em módulos pré-fabricados autoportantes em 

sistema Light Steel Framing, composto por perfis metálicos de aço galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U 

enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa variando entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-

brocantes. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, tesouras e lajes; contraventados e ancorados a fundação de forma 

rígida; e reforçados nas aberturas e nos encontros entre elementos. Revestimento externo das paredes em placas cimentícias auto-

clavadas (espessura mínima 10mm) e barreira de vapor; revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado 

(espessura mínima 12,5mm); isolamento termo-acústico em lã de vidro ou similar em camada 100mm nas paredes externas e 

camada 50mm nas paredes internas e forros; substrato de laje seca em OSB 18mm, de acordo com as exigências, quantidades e 

especificações constantes do presente Edital e seus anexos. 

1.2. A construção da UBS do Bairro Progresso será efetuada com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais, conforme Resolução SES-MG nº 3771, de 12 de junho de 2013. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas as condições exigidas para habilitação, 

conforme exigido no item 6 deste Edital, e que tenha especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou 

Contrato Social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação.  

2.1.1. A empresa interessada poderá realizar visita técnica no terreno a ser executada a unidade UBS Progresso, nos dias 

20/05/2014 e 22/05/2014, podendo ser agendada com Cristina ou Noemy, no telefone 3571.3020 ou 9863.9688. O atestado 

de visita técnica será apresentado pela empresa interessada e assinado pelo engenheiro contratado Sr. Max Artur Farias 

de Oliveira, ao final da visita. 

2.1.1.1. A empresa interessada poderá, se assim preferir, apresentar declaração de que conhece as condições locais para a 

execução do objeto, informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças de ordem 

técnica ou financeira. 

O atestado de visita ou a declaração de que conhece as condições locais da obra deverá ser apresentado, juntamente, com o 

envelope de habilitação.  
 

2.2. Não poderão participar desta Licitação:  

2.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente;  

2.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o Município de 

Brumadinho, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;  
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2.2.3. entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  

2.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993, bem como as pessoas 

arroladas no art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho. 

2.2.5. entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

2.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

2.2.7. a participação de empresas distintas, por meio de um único representante;  

2.2.8. licitantes que tenham como sócio administrador ou representante legal qualquer servidor público;  

2.2.9. o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  

2.2.10. servidor ou dirigente Público, quer como pessoa física ou integrante de pessoa jurídica.  

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

3.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital poderá ser 

encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitação, em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data marcada para realização da 

licitação, por meio do e-mail: comprasfmsbruma@gmail.com ou entregue na Sala 07, à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 

350, Jota, Brumadinho/MG. 

3.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão divulgadas mediante publicação de nota no endereço 

http://brumadinho.registrocom.net e www.brumadinho.mg.gov.br 

ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-los para a obtenção das informações prestadas.  

3.3. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade, protocolizando o pedido em até cinco 

dias úteis anteriores a data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, no endereço discriminado no subitem 3.1, devendo a 

CPL julgar e responder à impugnação em até três dias úteis.  

3.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não apontar as falhas ou irregularidades nele 

supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento e abertura dos envelopes de 

habilitação, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.  

3.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Concorrencia, ao menos até decisão 

proferida pela Administração da qual não caiba mais recurso.  

3.6. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame; se for o caso, 

mediante adaptação do Edital.  

 

4 - DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

4.1. A sessão para recebimento dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e propostas de preços terá início às  

14:00 (quatorze) horas do dia 28 de maio de 2014, na sala da Comissão de Licitação, localizada à Av. Nossa Senhora do Belo 

Ramo, nº 350, Jota, Brumadinho. Os interessados deverão entregar os envelopes fechados (totalmente lacrados), na data e hora 

marcados para abertura da sessão, contendo referências a esta Licitação conforme discriminados no subitem 4.3.  

4.2. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local 

e horário, independentemente de qualquer comunicado.  

4.3. O representante legal de cada licitante, identificado por documento hábil, impreterivelmente, no dia e horário, no local, 

definidos no preâmbulo deste Edital, deverá apresentar à Comissão de Licitação, simultaneamente, sua documentação e 

documentos de habilitação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados (lacrados) e rubricados no fecho, contendo em 

suas partes externas e frontais, além da razão social e do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:  

CONCORRENCIA Nº 01/2014.  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  

CONCORRENCIA Nº 01/2014.  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO  

PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02  

 

4.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser como ouvinte. Exceto se houver 

concordância dos licitantes presentes.  

4.5. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos licitantes somente poderão participar da 

sessão como ouvintes.  

4.6. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante, mediante documento credencial, 

para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.  

4.6.1. Entende-se por documento credencial:  

a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia com poderes de representação da empresa licitante;  

b) instrumento público de procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 

oferecer recursos ou abrir mão de prazo recursal e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.  

b.1) O instrumento que outorga poderes ao representante deverá vir acompanhado do contrato social ou estatuto, com suas 

alterações, também, devidamente autenticado, podendo as cópias serem autenticadas por membro da CPL, mediante apresentação 

do documento original. 

http://brumadinho.registrocom.net/
http://www.brumadinho.mg.gov.br/
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4.6.2. Nos casos previstos no subitem 4.6.1 será necessária a apresentação concomitante do original da cédula de identidade, ou 

carteira expedida por órgão ou conselho de classe que tenha força de documento de identificação (OAB, CREA, CAU, etc.), ou 

Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

4.6.3. Cada representante poderá representar apenas um licitante.  

4.6.4. O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da 

abertura dos envelopes "Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial", ou quando esta o exigir.  

4.6.5. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará o licitante, mas impedirá o seu representante de se 

manifestar e responder em seu nome.  

 

5 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

5.1. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão permitidas quaisquer retificações que 

possam influir no resultado final desta Concorrência ressalvado o disposto no subitem 7.2 deste Edital.  

5.2. No início da sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das interessadas, 

pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os 

membros da comissão e representantes legais dos licitantes presentes.  

5.3. Não serão aceitos envelopes com conteúdos invertidos (proposta no envelope de documentos de habilitação e vice-versa), os 

quais serão automaticamente excluídos da presente licitação. 

5.4. Eventualmente, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão de Licitação e conduzam à 

interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, 

ou mediante publicação de aviso no DOM e DOE.  

5.5. Serão inabilitados os licitantes cujos documentos de habilitação não atenderem às exigências deste Edital, não se admitindo 

complementação posterior.  

5.7. Não havendo desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na fase de habilitação, a sessão será suspensa lavrando-

se a respectiva ata.  

5.8. Na hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes contendo as propostas comerciais serão rubricados em suas emendas 

pelos prepostos dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação, ficando os mesmos sob a guarda da Comissão 

para abertura em outra sessão, a ser indicada na ata ou mediante informação aos licitantes (que pode ser por correspondência, por 

e-mail, por fax ou por publicação).  

5.9. Não havendo interposição de recursos na fase de habilitação, a abertura dos envelopes contendo as propostas dar-se-á no 

segundo dia útil que suceder a data do vencimento do prazo recursal, independentemente de qualquer comunicado expresso ou 

publicação na imprensa oficial, prevalecendo o mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital. 

5.10. Desde que transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa dos licitantes ao 

direito de recorrer, ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão de Licitação promoverá a abertura e 

julgamento das propostas comerciais, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.  

5.11. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.  

5.12. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento, em 

face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes não 

abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento dos 

trabalhos.  

5.13. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

representantes legais dos licitantes presentes à sessão.  

5.14. O envelope contendo a proposta de preços do licitante inabilitado lhe será devolvido, fechado, mediante recibo, após a 

homologação da presente licitação, ou inutilizado se não procurado pelo proponente no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 

que se seguirem a essa data.  

5.15. Em havendo desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na fase de habilitação, será procedida a abertura das 

propostas comerciais.  

 

6 - DA HABILITAÇÃO  

6.1. Para fins de habilitação no certame, os interessados terão que satisfazer os requisitos relativos a:  

 

a) habilitação jurídica;  

 

b) qualificação técnica;  

 

c) qualificação econômico-financeira;  

 

d) regularidade fiscal e Trabalhista; e  

 

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

 

g) declaração em atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho/MG 

6.2. O licitante deverá incluir no ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) os seguintes documentos:  

6.2.1. Relativamente à habilitação jurídica, o licitante deverá apresentar:  
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a) ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor do licitante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

b) 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.  

 

6.2.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista o licitante deverá apresentar:  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal ou distrital, conforme o caso, relativa à sede e domicílio 

do licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto desta licitação;  

c) prova da regularidade para com a Fazenda Nacional, dentro do prazo de validade;  

d) prova da regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ou Distrital, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, 

da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;  

e) prova da regularidade junto ao INSS, bem como prova de regularidade dos recolhimentos ao FGTS, expedido pela Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizados;  

f) prova da regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de débitos trabalhistas ou certidão positiva de débitos 

trabalhistas com efeito de negativa, nos termos da regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho.  

6.2.3. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do parágrafo 2º, artigo 32 da Lei 8.666/93 e de que 

tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital, em papel timbrado do licitante, conforme 

modelo estabelecido no Anexo II ; 

6.2.4. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil, na forma do 

artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado do licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo II ;  

6.2.5. Declaração em atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho/MG, conforme modelo 

estabelecido no Anexo II ;  

6.2.6. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA, na qual conste no quadro de responsáveis técnicos, pelo 

menos 1 (um) técnico profissional de nível superior habilitado na área de engenharia civil. 

6.2.7. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CREA, em sua plena validade.  

6.2.8. Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrado no Conselho Regional Competente, do responsável técnico da 

empresa, comprovando a execução dos serviços equivalente ao objeto licitado;  

6.2.9. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa 

licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução por meio de profissional 

habilitado, devidamente registrado no CREA, de obra ou reforma.   

a.1. Não será permitida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional emitido pela própria empresa.  

a.2. A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em nome de si mesma será inabilitada, pois a atestação, 

como instrumento de prova, pressupõe, necessariamente, a expedição de documento por terceiro desinteressado no resultado do 

certame.  

6.2.9.1. Termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico, detentor do atestado referido no item 6.2.9, 

será o responsável técnico pela execução da obra objeto deste certame. 

6.2.9.2. Na comprovação de aptidão, a empresa licitante deverá comprovar que executou obras que contenham os seguintes 

serviços: 

- execução de edificação em estrutura metálica – 300m² 

- execução de fundação em trado mecanizado 

- parede/forro em gesso acartonado “drywall” 

- sistema de climatização/ventilação/ar condicionado 

6.2.10 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior habilitado na(s) área(s) de engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica, detentores de atestados de 

responsabilidade técnica por trabalhos de características semelhantes.  

a) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante deverá ser feita por meio 

de um dos seguintes documentos:  

a.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou  

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou  

a.3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou  

a.4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.  

6.2.11. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o 

inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra de construção objeto desta licitação, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Administração.  

6.2.12. Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, não esteja 

relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do licitante, a mesma deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA 

do referido profissional.  

6.2.13. Declaração da empresa de que manterá, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a garantia, assistência técnica, manutenção 

e reposição de peças necessárias, inclusive revestimentos, que apresentem problemas de fabricação e/ou execução;  
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6.2.14. Declaração da empresa de que adotará, na execução dos serviços, todos os procedimentos necessários; e, no que couber 

para o cumprimento das exigências emitidas pelos orgaos reguladores;  

6.2.15. Declaração de que a licitante, por intermédio de representante legal, vistoriou o local onde será realizada a obra e de que 

tomou conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

6.2.15.1 A vistoria deverá ocorrer conforme item 2.1.1. do Edital, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos 

telefones 3571.3020 – R. 235.  

6.2.15.2 Para a vistoria, o representante legal da licitante deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade 

dos serviços objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para esse fim. 

 

6.2.16.  Relativamente à qualificação econômico-financeira, o licitante deverá apresentar:  

1) certidão negativa de falência, concordata, ou recuperação judicial/Extrajudicial, ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante dentro dos últimos 30 (trinta) dias antecedentes à data de abertura desta licitação ou segundo as 

disposições contidas no documento acerca do prazo de validade dele;  

2) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizado, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação 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 outro indicador que o venha a substituir;  

2.1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

2.1.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima) - publicados em Diário Oficial; ou  

- publicados em jornal de grande circulação; ou  

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

2.1.2 - Sociedades limitadas (Ltda.)  

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou  

- fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante.  

2.1.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 – Estatuto da Microempresa e da 

Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional  

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou  

- fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante.  

2.1.4 - Sociedade criada no exercício em curso  

- fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

2.1.5 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  

 

6.2.17. Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos licitantes, que será demonstrada com base nos seguintes 

parâmetros, sendo inabilitados os que apresentarem resultado igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos índices abaixo: 

I - A liquidez geral será calculada pela soma do ativo circulante e do realizável a longo prazo, dividido pela soma do passivo 

circulante e do exigível a longo prazo:  

(ativo circulante + realizável a longo prazo)  

---------------------------------------------------  

(passivo circulante + exigível a longo prazo)  

 

II - A liquidez corrente será calculada pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante:  

(ativo circulante)  

----------------------------------------  

(passivo circulante)  

 

III - A solvência geral será calculada pela divisão do ativo total pela soma de passivo circulante e do exigível a longo prazo:  

(ativo total)  

-------------------------------------------------------------  

(passivo circulante + exigível a longo prazo)  

  

OBS.: A empresa licitante deverá apresentar documento contendo a aplicação das fórmulas acima, assinado pelo Contador da 

empresa licitante, devidamente identificado. 

 

6.2.18. O licitante que não atender ao subitem 6.2.17 fica obrigado a comprovar, na data de apresentação das propostas, por 

intermédio de seu Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimônio Líquido de, no mínimo, equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado da contratação, devendo esta comprovação constar do Envelope nº 1, sob pena de inabilitação.  
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6.2.19.  O licitante considerado microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da 

Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 

favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar, dentro do envelope nº. 01, certidão expedida pela Junta Comercial, nos 

termos do art. 8°, da Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e uma Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 

conforme modelo constante do Anexo II – Modelo C, deste Edital. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido 

das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar 

normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.  

6.2.20. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente certame licitatório, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição.  

6.2.21. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, quando requerido pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação.  

6.2.22. A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no item 19 deste Edital, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.  

6.2.23. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos requeridos no 

presente Edital.  

6.2.24. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 

competente ou por servidor integrante da Comissão de Licitação, mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido 

confronto, ou ainda por publicação em órgão da Imprensa Oficial.  

6.2.25. Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade, em vigor, na data da apresentação das propostas.  

6.2.26 Os documentos que dependam de prazo de validade e que esta não esteja especificada no próprio corpo, em lei, ou neste 

Edital, devem ter sido expedidos, no máximo, até 60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação das propostas.  

6.2.27 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome do licitante e, com o 

número do CNPJ e endereço da matriz, se o licitante for matriz, e da filial se o licitante for filial. Serão dispensados da 

obrigatoriedade de constar no nome e no número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

6.2.28. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND 

e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.  

6.2.29. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o CNPJ da matriz ou da (s) filial (ais), do 

licitante.  

6.2.30 A Comissão de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da autenticada por cartório, solicitará 

para confronto os seus respectivos originais, não podendo o licitante se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.  

6.2.31 Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documento de habilitação que não tenha sido entregue na 

sessão própria.  

6.2.32 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 

língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 

Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

6.2.33 As declarações exigidas neste Edital deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as 

expediram.  

6.2.34 Todos os documentos exigidos neste Edital, formalizado pelo próprio licitante, deverão ser apresentados em papel 

timbrado e o representante legal que assinar, deverá estar credenciado para esse fim e ser comprovada a legitimidade à Comissão 

de Licitação, se vier a ser exigida.  

6.2.35 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01, deverão, de preferência, ser entregues 

numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 

correspondente.  

6.2.36. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de 

cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados, oportunizando o direito de defesa.  

 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL  

7.1. A abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata 

circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes.  

7.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Comissão de Licitação.  

7.3. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado 

com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.  

7.4. A Proposta de Preços deverá ser preenchida por meio mecânico ou elétrico-eletrônico e apresentada em português, em papel 

timbrado do proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, devendo ainda conter o número de 

inscrição no CNPJ/MF, estar datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente. Caso não esteja datada, sua 

referência temporal será considerada a data prevista para apresentação da proposta.  
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7.5. A proposta deverá conter os seguintes elementos técnicos:  

a) Planilha Orçamentária, na qual deverá ficar discriminados quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais dos 

materiais/serviços, que deverão observar as especificações relativas a cada item constantes da Planilha Orçamentária que será 

considerada para efeito de julgamento.  

a.1) Os preços unitários e parciais de cada item deverão ser escritos em algarismos, e o preço global em algarismos e por extenso, 

na expressão monetária vigente no País, para execução completa da obra ou serviço;  

a.2) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os tributos, as taxas, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todos 

os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras 

despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os 

impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão estar considerados em item específico – BDI.  

7.6. A proposta deverá conter ainda:  

a) Cronograma de Desembolso Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) discriminado conforme Anexo I-P deste Edital. Os 

percentuais de desembolso mensal do total da parcela devem estar em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros do FMS, não podendo ser alterados pelos licitantes.  

b) Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminada conforme Anexo I-S, Anexo I deste Edital, sendo 

vetada a inclusão de Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, nesta composição.  

c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e 

PROPOSTAS DE PREÇOS.  

c.1) Ocorrendo omissão na indicação do prazo de validade da proposta, o prazo de validade de 60 (sessenta) dias será considerado 

como aceito pelo licitante.  

c.2) Se, por motivo da Administração, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das proposta, ou seja, 60 

(sessenta) dias e, caso persista o interesse do FMS, poderão ser solicitadas prorrogações da validade referida, a todos os licitantes 

classificados, por igual prazo.  

c.3) Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação constante da alínea 

“c.2” acima, ou a convocação para assinar Contrato, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.  

e) Indicação do prazo de execução dos serviços, que será de no máximo 06 (seis) meses, contados a partir de 5 (cinco) dias após a 

expedição da Ordem de Serviço pelo FMS, após a assinatura do Contrato.  

7.7.  Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços, sem quaisquer acréscimos em virtude de 

expectativa inflacionária.  

7.8. Os custos unitários e preços da planilha orçamentária apresentados pelo licitante deverão ser menores ou iguais aos 

estimados pelo FMS. 

7.9. Mantidos os critérios estabelecidos no subitem 7.8, o licitante ao assinar a declaração de ciência e concordância com os 

termos do Edital, estará firmando termo de que concorda com as exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

reguladora do ano-orçamento, a seguir relacionadas:  

a) a adequação do projeto básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, §1º, 

da Lei nº 8.666/93.  

a.1. Ao assumir o contrato, a empresa adere à correlação entre etapas e volume de serviço previsto, sendo limitada a sua 

possibilidade de pleitos de revisão baseados em eventuais erros a no máximo 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

a.2. A empresa contratada terá de examinar com máxima atenção o projeto, pois, ao contratar, estará comprometendo-se a 

entregar a totalidade do produto projetado pelo valor que ofertou, sem possibilidade de vir, posteriormente, alegar, por qualquer 

motivo, que esse valor não permite o atingimento pleno do objeto.  

a.3. Caso o licitante verifique a ocorrência de erro de projeto, poderá impugnar o Edital no prazo previsto no subitem 3.1 deste 

Edital.  

b) o contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao 

monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço;  

7.10. O preço das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da composição do custo unitário direto do sistema 

utilizado, acrescido do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, evidenciando em sua composição, no mínimo:  

I - taxa de rateio da administração central;  

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o 

contratado;  

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e  

IV - taxa de lucro.  

7.11. Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todas as informações fornecidas para 

execução dos serviços.  

7.11.1 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou 

posturas, caberá ao licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, no prazo estabelecido no subitem 

3.1 deste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.  

7.11.2 Após a licitação, caso sejam verificadas divergências entre a descrição em planilha orçamentária e as especificações, 

prevalecerão estas últimas.  
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7.12. O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de 

entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação 

dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela 

Comissão de Licitação.  

7.12.1 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma ou multiplicação, bem como as 

divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.  

7.12.2 A falta de assinatura na proposta ensejará a desclassificação da licitante.  

7.12.3 É facultada à comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta.  

7.12.4 A falta do CNPJ ou do endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos 

apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.  

7.13. As propostas deverão obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e serão classificadas pela ordem crescente de preços 

ofertados, sendo considerada vencedora da licitação a proponente que apresentar a proposta com MENOR PREÇO GLOBAL, 

respeitados os critérios para classificação estabelecidos neste Edital e devendo a mesma estar em conformidade com as 

Especificações Técnicas e as unidades e quantidades constantes do Projeto Básico, Anexo I deste Edital – Planilha Quantitativo-

Orçamentaria e demais Anexos.  

7.14. Será desclassificada a proposta:  

a) que não atender às exigências deste Edital;  

b) cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal o que tiver valor inferior a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores:  

I) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou  

II) valor orçado pela administração.  

b.1) A média aritmética a que se refere a alínea "b", inciso I, do presente subitem, será calculada somando-se o preço de cada uma 

das propostas classificadas com valor superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo FMS, dividindo-se o resultado 

obtido pelo respectivo número de propostas envolvidas nesta operação.  

b.2) As propostas que forem desclassificadas pelos motivos previstos neste subitem 7.14, não entrarão no cálculo da média a que 

se refere o item acima.  

c) apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de menor valor;  

d) apresentar proposta alternativa;  

e) apresentar custos unitários e preços da planilha orçamentária superiores aos estimados pelo FMS.  

7.15. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total resultante de cada item, prevalecerá o primeiro e no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.  

7.16. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.17. Na ocorrência das situações previstas nos item 7.14, alíneas “b” e “e”, e item 7.16 deste Edital, o FMS para fins de 

comprovação da compatibilidade dos valores apresentados com os preços praticados no mercado, exigirá da empresa licitante, a 

relação explícita dos preços dos insumos, fonte pesquisada, valor da mão de obra e a discriminação e valor do BDI utilizado 

(conforme Projeto Básico, Anexo I deste Edital).  

7.18. A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão sempre que julgue necessário para analisar os documentos e propostas 

oferecidos pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas, vedada a inclusão de documento ou informação que 

deveria constar originalmente dos envelopes de habilitação e da proposta comercial.  

7.19. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 3º, da Lei nº. 

8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, conforme disposto no § 2º do artigo 45 da Lei nº. 8.666/93, exceto 

no caso de participação na licitação de empresas enquadradas no Estatuto da Microempresa e Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar nº. 123, de 14/12/2006.  

7.19.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas referidas empresas sejam iguais ou até 

10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

7.19.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.19.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;  

III – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

enquadradas no subitem 7.19.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 

melhor oferta.  

7.20. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.19.2 o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame.  

7.21. O disposto no subitem 7.19.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte.  
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7.22. A nova proposta de preços, apresentada nos termos do subitem 7.19.2, inciso I, deverá ser apresentada em sessão pública, a 

ser realizada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do encerramento da sessão pública de abertura das 

propostas de preços e deverá atender a todas as exigências estabelecidas no item 7 deste Edital.  

7.23. Tendo sido apresentada nova proposta de preços e sendo esta considerada válida, ou seja, atenda a todas as exigências deste 

instrumento convocatório, a proponente será declarada vencedora do certame.  

7.24. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes 

o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas da 

inabilitação ou da desclassificação.  

7.25. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta.  

7.26. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação no DOE/DOM, salvo com referência àquelas 

que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais dos licitantes.  

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

8.1. A autoridade competente do FMS, à vista do relatório da Comissão de Licitação, proferirá sua decisão, confirmando, ou não, 

o resultado da licitação, homologando o procedimento licitatório e adjudicando o objeto da licitação a empresa vencedora.  

8.2. Após a homologação do resultado da licitação, o licitante vencedor será notificado por escrito para formalizar a contratação, 

mediante assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e seus anexos, e da proposta 

vencedora.  

8.3. É facultado ao FMS, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) 

classificado, inclusive quanto aos preços, desde que favorável ao FMS, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação 

das sanções previstas neste Edital, ao licitante originalmente vencedor.  

8.4. Na hipótese prevista no subitem 7.3, da ocorrência de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, será 

procedida nova classificação, efetuando-se a convocação dos licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no 

subitem anterior.  

8.5. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital, como requisito para 

a assinatura do Contrato, sob pena das sanções previstas neste Edital.  

8.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento, somente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

8.6.1. A revogação da licitação, não representa aos licitantes interessados direito a qualquer pedido de indenização, reembolso ou 

compensação de valores.  

 

9 - DA GARANTIA CONTRATUAL  

9.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação, a licitante vencedora da licitação deverá prestar garantia no 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, podendo a mesma optar por quaisquer das seguintes 

modalidades:  

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública da União devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

b) fiança bancária.  

c) seguro-garantia;  

9.2 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em qualquer agência bancaria, mediante depósito a crédito do 

FMS.  

9.3. A fiança bancária, se for o caso, será prestada por banco comercial, contendo:  

a) prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do Contrato acrescido de 30 (trinta) dias, devendo ser 

tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada essa vigência;  

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao FMS, independentemente de interpelação 

judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previsto nos artigos 827 e 838 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil);  

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.  

9.4. Não será aceita fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do subitem 9.3.  

9.5. O seguro-garantia se for o caso, deverá ser apresentado com prazo de validade correspondente à vigência do Contrato 

acrescido de 30 (trinta) dias, e garantir todas as obrigações assumidas, inclusive aquelas relativas às consequências de inexecução 

e rescisão contratual, multas e penalidades.  

9.6. A garantia prestada ficará retida enquanto o Contrato estiver em vigor, sendo liberada no prazo de 30 (trinta) dias após a data 

do vencimento do Contrato, desde que cumpridos todos os seus termos e condições.  

9.7. A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer 

valores.  

9.8. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pelo CONTRATADO referentes a:  
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9.8.1. prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE;  

9.8.2. prejuízos ou danos causados a terceiros pelo CONTRATADO;  

9.8.3. toda e qualquer multa contratual;  

9.8.4. débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente Contrato, tais 

como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales-refeição, verbas rescisórias, etc;  

9.8.5 - quaisquer obrigações não cumpridas pelo licitante CONTRATADO em relação ao Contrato decorrente da presente 

licitação, previstas no ordenamento jurídico do país.  

9.9. A qualquer tempo, mediante comunicação ao FMS, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades 

previstas neste Edital, observado o disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.  

9.10. Do licitante vencedor, cuja proposta tenha valor global inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada na 

forma prevista no item 7.15, alínea “b”, I, deste Edital, ou valor global inferior a 80% (oitenta por cento) do valor orçado pelo 

FMS, conforme o caso será exigida prestação de garantia adicional, no mesmo prazo estabelecido no item 9.1 acima.  

9.11. Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.10, a garantia adicional será calculada de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 

48, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

9.12. Sempre que ocorrer alteração contratual em decorrência de acréscimo de quantitativo do objeto do Contrato, a empresa 

CONTRATADA prestará garantia suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido. 

9.13. Nos casos dos itens 9.10 e 9.12, a garantia poderá ser prestada sob qualquer das modalidades previstas neste Edital.  

9.14. No caso da rescisão do Contrato decorrente da presente licitação, por inadimplemento contratual do CONTRATADO, a 

garantia contratual poderá ser executada para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos.  

9.15. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste item ensejará a aplicação de penalidade, garantida a defesa 

prévia.  

 

10 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

10.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 

na forma do artigo 54, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  

10.2. O FMS, dentro do prazo de validade da proposta, ou da respectiva prorrogação, e das condições estabelecidas, convocará o 

licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data em que receber a convocação, assinar o termo de 

Contrato.  

10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo FMS caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital, garantido o contraditório e a 

ampla defesa.  

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, 

por escrito, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo FMS.  

10.5. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições de habilitação e à plena regularidade fiscal da 

licitante vencedora.  

10.6. Se o licitante vencedor não atender às exigências constantes do subitem 10.5 no ato de assinatura do Contrato, será 

convocada outro licitante para celebrar o Contrato, observada a ordem de classificação e o disposto no item 8.3 deste Edital, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

10.7. No caso de o licitante vencedor ser sediado em outra região, a assinatura do Contrato dependerá da prévia apresentação do 

visto do CREA, na forma da Resolução CONFEA nº 413, de 27 de junho de 1997 e Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2012 .  

10.8. A empresa contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos após a 1ª ordem de 

serviço, programa de acompanhamento do serviço completo, apresentando etapas/atividades detalhadas por mês, contemplando 

ainda o cronograma de mão-de-obra e equipamentos a serem utilizados discriminando, sob pena de rescisão contratual, as 

seguintes atividades: 

- Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA, do serviço objeto desta licitação; 

- Abertura de certificado de matrícula junto ao INSS/CEI, para os serviços em referência; 

- Atestados de Saúde Operacional (ASO); 

- Modelo de Ficha Técnica de distribuição de equipamento de proteção ambiental; 

 

11 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

11.1. O prazo para assinatura do Contrato por parte do licitante vencedor será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 

notificação feita pelo FMS, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

11.2 O prazo máximo para a conclusão dos serviços será de “06 (seis) meses”, contados a partir de 5 (cinco) dias após a 

expedição da Ordem de Serviço pelo FMS, após a assinatura do contrato.  

11.3. O prazo de vigência do Contrato será de 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, prazo este equivalente ao 

somatório dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução da obra; prazo para regularização da obra perante os 

órgãos competentes, prazo de comunicado do encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento provisório 

e prazo de recebimento definitivo da obra e para o pagamento.  

11.4. As alterações correspondentes a prorrogação de prazo deverão acompanhar-se da respectiva complementação do registro da 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e da RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA  da 

região onde os serviços serão realizados (Resolução CONFEA 1.025 de 30 de Outubro de 2009).  
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12 - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO  

12.1. Os prazos a que se referem os itens 11.3 e 11.4 deste Edital poderão ser prorrogados, desde que ocorra algum dos motivos 

elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

12.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente. A 

justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos 

alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.  

12.3. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, informado à CONTRATADA por escrito, desde que 

devidamente justificado e mediante termo aditivo de prorrogação devidamente publicado em DOE/DOM, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, conforme preceitua o § 5º, do art. 79, da Lei nº 8.666/93.  

12.4. A prorrogação do prazo de execução da obra implica na prorrogação do prazo da vigência do Contrato por igual período, 

exceto se houver dispositivo em contrário no termo aditivo de prorrogação.  

 

13 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

13.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração do FMS, com a apresentação das devidas justificativas.  

13.2 O licitante CONTRATADO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários na presente obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global atualizado do contrato. 

13.3. Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante consenso entre as partes.  

13.4. As alterações do projeto básico, constantes deste item, que importem na modificação das características ou valor da obra, 

deverão acompanhar-se da respectiva complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT 

(Registro de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA  da região onde os serviços serão realizados (Resolução 

CONFEA 1.025 de 30 de Outubro de 2009).  

 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1. A despesa com a presente contratação correrá a conta da dotação orçamentária conferida ao FMS, para o exercício de 2014, 

sob a seguinte classificação da despesa – Programa de Trabalho 02.07.02.10.301.0018.1064 - Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.  

 

15 - DO PAGAMENTO  

15.1. O pagamento ao licitante vencedor será efetuado em 6 (seis) parcelas de acordo com o cronograma de desembolso máximo 

acumulado (cronograma físico-financeiro) e avanço físico das etapas, mediante emissão de ordem bancária, sendo que o 

pagamento da última parcela somente ocorrerá quando do recebimento definitivo dos serviços.  

15.1.1. Não será efetuado pagamento antes do período estabelecido no cronograma físico-financeiro, exceto os serviços 

executados antecipadamente, desde que anteriormente autorizados pela CONTRATANTE, e que sejam efetuadas as glosas 

relativas aos itens constantes do BDI, entre outros ajustes necessários.  

15.1.2. O pagamento de cada sub etapa somente poderá ser efetivado quando de sua execução integral.  

15.1.3. A inexecução de sub etapas de uma parcela não impede o pagamento das sub etapas executadas, entretanto o 

inadimplemento será apurado e poderá ensejar a aplicação de penalidades.  

15.1.4. Para fins de pagamento entende-se:  

a) etapa - grande grupo construtivo que integra o cronograma físico-financeiro como, por exemplo, fundação, superestrutura, 

alvenaria etc;  

b) sub etapa - fração de etapa em um período do cronograma físico-financeiro;  

c) parcela - somatório de sub etapas em um mesmo período do cronograma físico-financeiro;  

15.2. O pagamento ao CONTRATADO, correspondente aos serviços realizados no mês imediatamente anterior, será efetuado por 

meio de emissão de ordem bancária, até o 7º (sétimo) dia útil após a apresentação dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, contendo a descrição dos serviços executados,  e devidamente atestada pelo responsável 

pela fiscalização;  

b) GPS - Guia da Previdência Social - do serviço, relativa ao mês da última competência vencida;  

c) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, relativa ao mês da última competência vencida.  

15.2.1. A última parcela somente será paga após o recebimento definitivo do objeto do Contrato.  

15.2.2. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo servidor do CONTRATANTE responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização, após verificado que os serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser 

efetuado o pagamento correspondente. O prazo para a realização da vistoria de verificação da execução dos serviços é de até 10 

(dez) dias úteis contados da comunicação oficial CONTRATADA, do adimplemento da obrigação.  

15.2.3. Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e trabalhistas, o gestor da obra está autorizado a requisitar da 

contratada a apresentação dos comprovantes individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIPs discriminadas.  

15.3. Os documentos elencados nas alíneas "b" e "c" do item anterior poderão ser apresentados em cópia autenticada em cartório 

ou acompanhados dos respectivos originais, para autenticação pelo MP.  

15.4. Em obediência às determinações legais, os tributos e contribuições devidos sobre pagamentos efetuados serão retidos na 

fonte.  

15.5. Antes de efetivar cada pagamento será procedida consulta sobre a regularidade fiscal da empresa,  para verificar a 

continuidade das condições de habilitação exigidas no presente Edital, o resultado da consulta será impresso e juntado aos autos 

do processo.  
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15.5.1. A constatação do descumprimento da exigência da manutenção das condições da habilitação enseja a aplicação de 

penalidade e a rescisão contratual, garantido o contraditório e a ampla defesa.  

15.6. Verificada a existência de irregularidade fiscal, a empresa, sem prejuízo do pagamento, será notificada da ocorrência, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob 

pena de rescisão do contrato.  

15.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que lhe tenha sido aplicada e sem 

que antes tenha sido comprovado o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra, recolhimento das 

garantias do Contrato, conforme o caso.  

15.8. O recebimento da última parcela fica condicionado, além das exigências já elencadas, à comprovação da regularidade das 

contribuições previdenciárias perante a Receita Federal do Brasil pela apresentação da CND.  

15.9. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, não será efetuado qualquer pagamento 

adiantado.  

15.10. O FMS suspenderá o pagamento, se no ato de atestação, os serviços executados, os equipamentos ou materiais fornecidos 

não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou em desacordo com as normas técnicas e as especificações e exigências 

deste Edital e seus anexos.  

15.11. O FMS poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA nos termos desta licitação  

 

16 - DO REAJUSTE  

Os preços serão fixos e irreajustáveis.  

 

17 - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

17.1. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, mediante 

solicitação expressa ao FMS, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 

seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  

I = (TX/100)  

365  

EM = I x N x Vp, onde:  

EM = Encargos moratórios;  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

Vp = Valor da parcela em atraso.  

17.2. O CONTRATADO não fará jus à atualização financeira a que se refere o subitem anterior, se o atraso decorrer de entrega 

tardia da documentação exigida, ou da ausência total ou parcial desta, ou de pendência no cumprimento, pela CONTRATADO, de 

qualquer das cláusulas do instrumento contratual.  

 

18 - DA ENTREGA DA OBRA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

18.1. Executada integralmente a obra e cumpridas todas as obrigações objeto desta licitação, a CONTRATADA deverá comunicar 

oficialmente ao FMS, mediante correspondência escrita, até o 5º (quinto) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos.  

18.2. O recebimento do objeto da licitação será feito provisoriamente por servidor designado para o acompanhamento e 

fiscalização do Contrato, em até 05 (cinco) dias corridos a partir da data do comunicado ao FMS do encerramento das obras, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, onde serão discriminados todos os serviços objeto deste 

edital, para posterior verificação da sua conformidade com todos os elementos técnicos que serviram de base para licitação.  

18.3. O recebimento definitivo do objeto da licitação será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do 

recebimento provisório. 18.4. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do recebimento, como 

também a descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação do objeto licitado aos termos contratuais.  

18.5. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo à CONTRATADA, para que, às suas expensas, 

complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não 

forem recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir faturas a eles correspondentes.  

18.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez e segurança 

da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

Contrato.  

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, o FMS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor 

as seguintes sanções:  

a- advertência;  

b – multas:  

b.1 - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;  
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b.2 - multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta da licitante vencedora, pela 

recusa em assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação 

de outras sanções previstas neste Edital;  

b.3 – multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor da garantia contratual, pela não 

apresentação/atualização da mesma, no prazo estabelecido no instrumento contratual;  

b.4 – multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo atraso no início da 

execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;  

c- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do FMS, pelo prazo de até 2 

(dois) anos;  

d- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior.  

19.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará o 

licitante vencedor à multa de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato.  

19.2. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do MP, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas 

juntamente com as de multa, descontando-a da garantia prestada ou dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente.  

19.3. A multa aplicada não impede que o FMS rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções previstas no 

subitem 19.  

19.4. A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar a CONTRATADA à aplicação de multa, autoriza o FMS, em 

prosseguimento ou na reincidência, a rescindir o Contrato e a punir a CONTRATANTE faltosa com a aplicação das demais 

sanções previstas no subitem 19.  

19.5. A prévia defesa do interessado poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato, 

elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no caso da penalidade prevista na alínea “d” do subitem 19.  

19.6. Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao FMS, dentro de 3 (três) 

dias úteis após a respectiva notificação.  

19.7. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será comunicada por escrito ao licitante infrator, publicada 

no DOU/DOE, no que couber, e registrada no CRC.  

 

20 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

20.1. Das decisões proferidas pela Administração do FMS, decorrentes do presente certame, caberá recurso por escrito à 

autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 

ou da lavratura da ata, conforme o caso, protocolizado perante o FMS.  

20.2. Os recursos advindos de atos praticados pela Comissão de Licitação quando da habilitação ou inabilitação dos licitantes, 

assim como do julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.  

20.3. Interposto o recurso, o mesmo será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis.  

20.4. Caberá representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do 

Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.  

20.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos pelo FMS.  

 

21. PROTEÇÃO AMBIENTAL 

21.1. É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, que sejam 

federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância. 

 

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

22.1. A participação na presente licitação, sem impugnação, implica na concordância, por parte do licitante, com todos os termos 

e condições deste Edital.  

22.2. No caso de fusão, cisão ou incorporação da empresa vencedora da licitação, o FMS deverá ser comunicado por escrito sobre 

estas mudanças que só aceitará a nova empresa, se destas transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços.  

22.3. Será admitida a subcontratação de partes dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais do 

Contratado, até o limite máximo de até 25 (vinte e cinco por cento), desde que previamente aprovado pelo FMS e que o 

subcontratado preencha todos os requisitos exigidos neste Edital para a habilitação. Não será admitida a cessão ou transferência 

total do objeto da presente licitação.  

22.4. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 

indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.  

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital considerar-se-ão os dias consecutivos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

22.7. Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Edital em dia de expediente no PMB.  
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22.8. A Comissão de Licitação, no interesse do FMS, poderá relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas 

pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.  

22.10. Será assegurado ao FMS, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados, sendo livre aos fiscais o 

acesso a todo o local de execução da obra, a todos os projetos e documentação correlata, independentemente de comunicado ao 

CONTRATADO. No caso de documentos e projetos, os fiscais poderão retirá-los do local para diligências.  

22.11. Todas as despesas decorrentes da contratação ficarão exclusivamente a cargo do licitante CONTRATADO, a qual caberá, 

ainda, inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, quando em serviço, e por todos os 

direitos que as leis trabalhistas lhes assegurem.  

22.12. O CONTRATADO prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente.  

22.13. O licitante vencedor deverá efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA/MG, ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CAU/MG, referente ao objeto desta licitação, em conformidade com a Resolução 

CONFEA nº 425 de 18/12/98, devendo apresentá-la antes do início da execução dos serviços, conforme item 10.8 do edital.  

22.14. O licitante vencedor se obriga a atender a todas as normas relativas às obras, inclusive de posturas e, arcar com qualquer 

penalidade aplicada pelos órgãos competentes.  

22.15. Este Edital e seus Anexos estão disponibilizados, na íntegra, no endereço: http://brumadinho.registrocom.net e 

www.brumadinho.mg.gov.br e poderá ser lido e/ou obtido no Setor de Compras e Licitação, situado à Av. Nossa Senhora do Belo 

Ramo, nº 350, Brumadinho/MG, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Telefones 

para contato: (031) 3571.2923 / 7171, Fax: (031) 3571.4499.  

22.16. Integram este Edital os seguintes anexos:  

 

Anexo I  

 

Projeto Básico e seus Anexos  

 

Anexo II              Modelos de Declarações  

 

Anexo III      Modelo de Proposta Comercial  

 

Anexo IV     Minuta de Contrato  

 

23 - DO FORO  

23.1 O foro de Brumadinho - MG será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas decorrentes da presente 

licitação, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 

 

 

Brumadinho/MG, 25 de abril de 2014. 

 

 

 

 

Edneia da Conceição Martins de Melo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

José Paulo Silveira Ataíde 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1 - OBJETO: 

Fornecimento de material, mão de obra e instalação, de Unidade Básica de Saúde - UBS na Rua C, nº 504, Bairro Progresso, em 

Brumadinho/MG, em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing, composto por perfis metálicos de 

aço galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa variando 

entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, 

tesouras e lajes; contraventados e ancorados a fundação de forma rígida; e reforçados nas aberturas e nos encontros entre 

elementos. Revestimento externo das paredes em placas cimentícias auto-clavadas (espessura mínima 10mm) e barreira de vapor; 

revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado (espessura mínima 12,5mm); isolamento termo-acústico 

em lã de vidro ou similar em camada 100mm nas paredes externas e camada 50mm nas paredes internas e forros; substrato de laje 

seca em OSB 18mm (quando houver). 

 

Unidade funcional, com mesma identidade visual de todos os modelos disponibilizados pela SES-MG e de fácil implantação nos 

mais diversos tipos de terreno do Estado de Minas Gerais, está sendo disponibilizada neste anexo a unidade básica de saúde 

modelo T1T, conforme descrição abaixo: 

Unidade a ser implantada em 02 (dois) lotes de 24m(frente) x 30m(comprimento), totalizando 720m² (mínimos) em condições 

planas. Esta unidade é em 1(um) pavimento subdividido de acordo com o programa assistencial de saúde da família.  

A edificação será implantada no endereço: Rua C, nº 504, Bairro Progresso, Brumadinho/MG. 

 

 2 - JUSTIFICATIVA: 

Para assegurar que a população desfrute do direito de assistência a saúde, o Município de Brumadinho precisa estruturar seus 

serviços, acompanhando o desenvolvimento local, ou seja, equiparando a oferta de saúde com a demanda de usuários. A 

construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Progresso contribuirá decisivamente para a prestação desse serviço. 

O sistema de montagem dos módulos a ser implantado resume-se em perfis metálicos para estruturar toda a unidade e cobertura, 

fechamentos em painéis de placa cimentícias e gesso acartonado e telhas de aço termo acústicas, além dos componentes de 

vedação e acabamento. Tudo dimensionado para responder às mais variadas solicitações de cargas e ventos pertinentes. 

A cobertura em telha termo acústica, montada em diversas inclinações, dimensionada conforme exigências de conforto para cada 

ambiente e o material escolhido ajudam a garantir o necessário isolamento térmico e acústico desejáveis da unidade. 

Uma vez concluída a etapa de montagem estrutural segue-se em paralelo a duas intervenções especializadas: a montagem de 

fechamentos externos, as instalações embutidas, e por fim, os painéis internos.  

O sistema de montagem feito a partir de painéis e estruturas pré-fabricadas permite que o índice de perdas na construção seja 

perto do nulo, minimizando os custos e otimizando os prazos, a não geração de resíduos em nenhuma das etapas do processo 

produtivo conta com ganhos ambientais imensuráveis, garantindo o conceito de sustentabilidade arquitetônica da unidade, desde a 

sua concepção até a sua utilização. 

 

3 - REQUISITOS PARA MONTAGEM: 

O edifício deverá ser implantado em terreno disponibilizado e adequado pela Prefeitura Municipal, sob condições topográficas, 

dimensionais e de acesso pré-estabelecidas em projetos e estudos de viabilidade do empreendimento. 

A adequação do terreno é de inteira responsabilidade do Município.  

Depois do terreno terraplanado, deverá ser executada a fundação adequada;  a mesma deverá ser preparada para receber a unidade 

padrão escolhida. Todos os projetos serão disponibilizados para cálculos dessa base. Finalizada esta etapa, a montagem dos 

módulos do edifício poderá ser iniciada. 

O fornecedor de LSF deve apresentar memorial completo de cálculo estrutural, onde são evidenciados os esforços em cada barra 

do engradamento metálico e especificados os perfis ou suas composições para atender a esses esforços solicitantes, obedecendo 

aos estados limites especificados nas normas pertinentes. Além disso, o memorial de cálculo deve incluir mapa de cargas na 

fundação para correto dimensionamento da mesma. 

 

4 - DESCRIÇÃO DOS ITENS: 

Segue abaixo a descrição da unidade UBS que será construída.  

UBS T2A  

Desenvolvida para 01 (uma) equipe Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 

24m(frente)x30m(comprimento), em terreno plano, será um pavimento, sua área total é de 720m². Os projetos e cadernos de 

especificações compõem os anexos em CD. 

 

5 - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: 

O cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado apenas pela empresa vencedora do certame. 

 

6 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA: 

A planilha de quantitativos deverá ser apresentada juntamente com a proposta comercial e seguindo modelo disponível no anexo I 

e itens discriminados abaixo: 
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6.1- A Planilha de Quantitativos e Preços Unitários deverá estar com preços em real, a mesma poderá ser grafada em computador 

ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via legível, contendo:  

a) Identificação da empresa licitante;  

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa; 

c) Objeto a qual a planilha se refere; 

d) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha conforme modelo disponível no anexo I, com os 

preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão 

no valor final da proposta. 

6.2 - A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em cópia xerografada da planilha disponibilizada 

neste edital), completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra. Planilha modelo de referência disponível 

no anexo I.  

6.3- Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, 

transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o 

serviço, objeto desta licitação. 

 

7 -  SEGURO:  

7.1- A contratada deverá apresentar ao Município de Brumadinho/MG, antes do recebimento da ordem de inicio, contrato de 

seguro que acoberte o Contratante e a Contratada em relação a: 

7.1.1- Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato; 

7.1.2 - Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, de 50% (cinqüenta por cento) do valor 

do contrato;                                    

7.1.3- Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custódia ou controle, de 50% (cinqüenta 

por cento) do valor do contrato; 

7.1.4 - Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obras, ou vitimada 

fora deste, em razão da execução do objeto do contrato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada.   

7.2 - A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do objeto do contrato até o seu 

recebimento definitivo.   

7.2.1- A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato.  

7.3- Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada ao Município, para aprovação, antes da assinatura da 

ordem de início; 

7.4- Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação do Município ou como resultado de 

mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a qual se tenha subscrito o seguro; 

7.5- Ambas, Contratante e Contratada, devem atender as condições das apólices de seguro. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A dotação orçamentária para acobertar a despesa é: 02.07.02.10.301.0018.1064 - 44.90-51.00 – fonte 102. 

 

9 – PROJETOS: 

É integrante deste edital os seguintes anexos de projetos, conforme descrição abaixo: 

9.1 – Planilha de quantitativos e preço de referência; anexo I.A 

9.2 – Projeto Arquitetônico; anexo I.B 

9.3 – Projeto Steel Frame; anexo I.C 

9.4 – Projeto Elétrico; anexo I.D 

9.5 – Projeto Hidrossanitário; anexo I.E 

9.6 – Projeto SPDA; anexo I.F 

9.7 – Projeto de prevenção e combate a Incêndio; anexo I.G 

9.8 – Projeto de cabeamento estruturado; anexo I.H 

9.9 – Projeto de Programação Visual; anexo I.I 

9.10 – Projeto Luminotécnico; anexo I.J 

9.11 – Memorial descritivo; anexo I.K 

9.12 – Projeto sonorização; anexo I.L 

9.13 – Projeto de Impermeabilização; anexo I.M 

9.14 -  Projeto de Ar Condicionado; anexo I.N 

9.15 – Caderno de Detalhes e especificações; anexo I.O 

9.16 -  Cronograma físico-financeiro anexo I.P 

9.17 – Projeto Plataforma Elevatória – anexo I-Q 

9.18 – Projeto Estrutural – anexo I-R 

9.19 – Composição do BDI – anexo I-S 

Brumadinho, 20 de março de 2014. 

 

______________________________________ 

ARQ PAULO TRAJANO MENICUCCI JR 

CAU: 57615-8 
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ANEXO II - Modelo A 

 

 

 

CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 

......................... (.......), ........ de ............... de ................  

 

Em cumprimento ao estabelecido no item 6.2 do Edital de Licitação na modalidade Concorrencia nº 01/2014, utilizamo-nos da 

presente para declarar, sob as penalidades legais cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação e que tem pleno 

conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.  

Desde já, também declaramo-nos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  

Atenciosamente,  

 

___________________________  

EMPRESA LICITANTE/CNPJ  

 

___________________________  

REPRESENTANTE LEGAL  

IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ANEXO II – MODELO B 

  

 

CONCORRENCIA nº 001/2014 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 

......................... (.......), ........ de ............... de ............... 

 

 

Em cumprimento ao estabelecido no item 6.2 do Edital de Licitação na modalidade Concorrência nº. 001/2014, e para fins do 

disposto para fins do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal e no inciso V, artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declaramos que não empregamos menores de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregamos menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos.  

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  

Atenciosamente,  

 

___________________________  

EMPRESA LICITANTE/CNPJ  

 

___________________________  

REPRESENTANTE LEGAL  

IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO 
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ANEXO II – MODELO C 

 

 

CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

.................................................................................., inscrita no CNPJ no. .................... ............................, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a.) .............................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.............................................. e do CPF no . .................................., DECLARA, para fins do dispos to no edital da Concorrencia nº 

02/2013, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006.  

.....................................................................  

(data)  

.....................................................................................  

(representante legal) 

 

 

 

 

OBS.: A declaração deverá vir acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG ou por outro Órgão 

competente 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO II – MODELO D 

 

 

CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 36,  

DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG. 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________,  sediada 

_____________________________, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na vedação disposta no art. 36, da Lei 

Orgânica do Município de Brumadinho, que dispõe: 

 

“Art. 36 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas 

ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 2º grau, ou por adoção e os servidores e 

empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as 

respectivas funções” 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura 
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ANEXO II – MODELO E 

 

CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 

 

 

Ao 

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho 

 

Ref.: Concorrência Nº 001/14 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ___________________________________________________________, CNPJ nº ______________________, por 

seu representante infra-assinado, (nome) ___________________________________________________________, CPF nº 

__________________________________________, declara ter realizado visita ao local onde será construído a Unidade Básica 

de Saúde no Bairro Progresso, para cumprimento da exigência contida no item 2.1.1 do edital da licitação em referência, e que 

tem pleno conhecimento das condições em que deverá ser realizado o fornecimento dos materiais e prestados os serviços que 

constituem seu objeto. 

 

 

___________, _____ de _________________ de _______. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e Identificação 

(empresa licitante) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO II – MODELO F 

 

CONCORRENCIA Nº 001/2014 

 

MODELO DE CREDENCIAL 

 

Ao 

Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, CREDENCIAMOS: (nome completo), ________________________________________, (estado civil) , 

__________________, ___________________________________________(naturalidade) (nacionalidade),  (CPF) 

__________________,  __________________________________________________________, 

     (céd. Identidade)     (residência) 

___________________, ________________________________________________________, para representar-me (esta 

empresa) em todos os atos e reuniões relativos à licitação Concorrencia nº 01/14, ficando autorizado(a) a assinar atas, rubricar 

documentações e propostas de licitantes, assinar e apresentar impugnações, recursos e contestações, renunciar o direito de recurso, 

receber intimações e notificações e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

___________,______ de _______________ de _______. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do licitante pessoa física ou representante legal da empresa licitante, COM RECONHECIMENTO DE 

FIRMA 
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ANEXO II – MODELO G 

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO 

DA OBRA  

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO  

 

 

 

A Empresa.............................., participante da Licitação CONCORRÊNCIA Nº 001/2014-, destinada à 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG, DE UNIDADE BASICA 

DE SAUDE - UBS, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, 

o(s) Engenheiro(s) ........................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

 

Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional (is) somente será (ão) possível 

(is), se previamente autorizada(s) pelo Município de Brumadinho/MG, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) 

Responsável (is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no Item 6.2 do Edital e que o não cumprimento do presente 

compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas 

no art. 88, da referida Lei. 

 

 

 

 

(LOCAL E DATA)  

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

 

CIENTE(S):  

 

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S)) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel personalizado da empresa) 

 

Ao: Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho  

A/C: Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 

CONCORRENCIA Nº 001/2014  

 

 Prezado Senhor,  

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta destinada a execução da seguinte obra: Contratação de empresa especializada em 

Construção civil para fornecimento de material, mão de obra e instalação, de Unidade Básica de Saúde - UBS na Rua C, nº 504, 

Bairro Progresso, Brumadinho/MG, em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing, composto por 

perfis metálicos de aço galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U enrijecido) e U (U simples), com espessura 

de chapa variando entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes. Perfis formando painéis de paredes, 

treliças, vigas, tesouras e lajes; contraventados e ancorados a fundação de forma rígida; e reforçados nas aberturas e nos encontros 

entre elementos. Revestimento externo das paredes em placas cimentícias auto-clavadas (espessura mínima 10mm) e barreira de 

vapor; revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado (espessura mínima 12,5mm); isolamento termo-

acústico em lã de vidro ou similar em camada 100mm nas paredes externas e camada 50mm nas paredes internas e forros; 

substrato de laje seca em OSB 18mm (quando houver). 

 

Declaramos que o preço total, fixo e irreajustável de nossa proposta é de R$________________(         ), com fornecimento de 

todo material e mão de obra necessários, nos termos do Edital da Concorrencia acima citada. 

  

Declaramos que no preço proposto estão computados todos os custos com salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, 

comerciais e trabalhistas, todos os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão-de-obra aplicáveis, bem 

como todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global proposto para os serviços objeto desta 

Proposta.  

 

Os serviços terão início dentro do prazo estabelecido no Contrato, que será contado a partir de 05 (cinco) dias após a data de 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo FMS.  

 

O prazo de validade da proposta é de _____ (________) dias, contados da data de abertura da Concorrencia. (prazo não inferior a 

60 (sessenta) dias).  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para 

esse fim fornecemos os seguintes dados:  

DADOS DA EMPRESA  

Razão Social:  CNPJ:  

Endereço:  Tel/Fax:  

CEP:  Cidade:  UF:  

Banco:  Agência:  C/C:  

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO  

CONTRATO:  

Nome:  

Endereço:  

CEP:  Cidade:  UF:  

CPF:  Cargo/Função  

RG:  Órgão Expedido:  

Naturalidade:  Nacionalidade:  

 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal  

 

 

ESTE MODELO DEVERÁ PRECEDER A PLANILHA DETALHADA DE PREÇOS, QUANTITATIVOS. 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

O Município de Brumadinho-MG/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 14.208.587/0001-33, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28 – Centro, Brumadinho/MG, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr.  ANTONIO BRANDÃO, brasileiro, portador da cédula de identidade Nº M.590.536, expedida pela 

SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 075.812.206-30, residente e domiciliado em Brumadinho/MG, e como gestor do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE  o  Dr. JOSÉ PAULO SILVEIRA ATAÍDE, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº  

155.512.886-68, CI nº M-790.727 SSPMG, doravante denominados CONTRATANTES e de outro lado a  firma e 

_________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) sob n.º 

___________________________, com endereço __________________________, neste ato representado(a) por 

__________________________, portador(a) do RG n.º ________________, inscrito(a) no CPF sob n.º _______________, a 

seguir denominado(a) CONTRATADA, celebram o presente contrato para o fornecimento de material, mão de obra e instalação 

de UBS, o qual se regerá pela Lei n.º 8.666/93, e as seguintes cláusulas, originadas através do Edital de Licitação  Concorrencia 

n.º 001/2014, propostas, atas e outros documentos, que integram o presente contrato, independente de transcrição, aplicando-se 

nos casos omissos, as normas gerais de direito público, notadamente o art. 37 da Constituição Federal; e supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

Contratação de empresa de engenharia civil para fornecimento de material, mão de obra e instalação de Unidade Básica de Saúde 

– UBS – no Bairro Progresso, em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing, composto por perfis 

metálicos de aço galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U enrijecido) e U (U simples), com espessura de 

chapa variando entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes. Perfis formando painéis de paredes, 

treliças, vigas, tesouras e lajes; contraventados e ancorados a fundação de forma rígida; e reforçados nas aberturas e nos encontros 

entre elementos. Revestimento externo das paredes em placas cimentícias auto-clavadas (espessura mínima 10mm) e barreira de 

vapor; revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado (espessura mínima 12,5mm); isolamento termo-

acústico em lã de vidro ou similar em camada 100mm nas paredes externas e camada 50mm nas paredes internas e forros; 

substrato de laje seca em OSB 18mm, conforme Resolução SES 3771 de 12 de junho de 2013.  

1.1. No desenvolvimento do projeto, a metodologia proposta pela Empresa CONTRATADA deverá levar em conta:  

1.1.1 O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requerida.  

1.1.2. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PESSOAL E RECURSOS DISPONIBILIZADOS 

A CONTRATADA será a ÚNICA responsável pela integral disponibilização de todo o pessoal, equipamentos, meios de 

comunicação, treinamentos, instalações físicas e recursos técnicos e administrativos necessários à completa execução do objeto 

estipulado na Cláusula Primeira deste Contrato, mesmo que aqui não mencionados. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento de todas as taxas, impostos e contribuições originadas 

na execução do presente contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

Pela execução das obras, serviços de engenharia e respectivos fornecimentos de materiais e equipamentos, o FMS pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ _______________________, em moeda corrente nacional, o qual se origina pela medição 

dos serviços executados, de acordo com os valores unitários constantes da Proposta de Preços. 

§1º Após a entrega de cada etapa mensal da obra e serviços, que serão executadas de acordo com o cronograma físico financeiro, 

a CONTRATADA fará requerimento ao FMS solicitando o pagamento, anexando à nota fiscal, relatório detalhado dos 

fornecimentos realizados e serviços prestados, tendo o FMS o prazo máximo de 10 (dez) dias para conferir a medição e efetuar o 

pagamento, ou neste mesmo prazo, devolver a CONTRATADA por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente 

executado. 

§2º A CONTRATADA, conforme a natureza da obra ou serviço e por ocasião do faturamento do mesmo, deverá, 

obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários e sociais resultantes da execução do contrato, de forma 

que venha a ser elidida a responsabilidade solidária desta Administração. 

§3º Por ocasião da apresentação dos documentos constantes no §1º, a CONTRATADA deverá anexar cópias do CND obtido junto 

ao INSS, do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), bem como a CND de Débitos Trabalhistas, dentro dos seus respectivos prazos 

de validade. A não apresentação dos documentos citados implicará na retenção do pagamento. 

§4º O pagamento será efetuado exclusivamente através de crédito em nome da CONTRATADA, a realizar-se na conta corrente 

bancária n.º ____________, agência __________, banco n.º ___________, da instituição financeira ____________________. 

§5º O pagamento somente será efetuado mediante a comprovação pela CONTRATADA, do recolhimento de todos os impostos e 

encargos originados no fornecimento do objeto desta licitação. 

§6º A importância indicada no caput, abrange todos os valores, unitários e total, necessários ao pagamento da completa e perfeita 

execução do objeto deste contrato. 
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§7º A CONTRATADA discriminará no corpo do documento fiscal emitido mensalmente, o valor mensal dos serviços, bem como, 

a incidência dos encargos (IR, ISS, INSS, Contribuições Federais, etc.), conforme legislação vigente. A retenção dos tributos 

federais será efetuada nos termos do artigo 64, da Lei 9.430/96, exceto na hipótese da CONTRATADA apresentar, em anexo ao 

documento fiscal, a comprovação de que a mesma é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. 

§8º Qualquer irregularidade no documento fiscal que comprometa a liquidação da obrigação, ou nos documentos que devem 

seguir em anexo, obrigará a apresentação de novo documento e nova contagem do prazo para pagamento. A não apresentação dos 

documentos, ou a sua apresentação defeituosa, implicará na retenção do respectivo pagamento, até regularização. 

§9º O eventual não pagamento injustificado por parte do FMS à CONTRATADA ensejará a aplicação de correção sobre o valor 

pendente de pagamento, conforme disposto no item 17 do Edital.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de conclusão de todos os serviços e obras constantes da cláusula primeira será de no máximo 06 (seis) meses, a contar da 

data da emissão da Ordem de Serviço. 

Parágrafo único: O prazo de vigência do contrato será de 09(nove) meses contados da assinatura deste contrato, podendo ser 

prorrogado a critério do FMS e de acordo com a legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

O FMS poderá rescindir de imediato o presente contrato por ato unilateral motivado, garantindo-se a CONTRATADA o 

contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, relativos à execução das obras, serão lavrados em instrumento próprio, 

assinados pelas partes e farão parte integrante deste contrato, nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b", parágrafos 2º, 3º e 

4º da Lei nº 8666/93. 

§1º Na conclusão do fornecimento do objeto, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, protocolado no FMS, o seu 

recebimento. 

§2º O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pelo FMS, ou 

carecendo de diminutos ajustes, que possam ser facilmente corrigidos, a critério do FMS. Quando assim não forem, com base no 

art. 76 da Lei nº 8.666/93, será lavrado o Termo de Rejeição de Obra, especificando as razões do ato. Neste caso, deverá a 

CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços, nos termos do 

parágrafo anterior. 

§3º Após 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório, e consequentemente, do cumprimento de 

todas as obrigações estabelecidas neste contrato, a CONTRATADA deverá solicitar a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, a ser emitido apenas na hipótese do objeto ter sido inteiramente aceito pelo FMS. 

§4º Para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito - 

CND do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, referente às obras e serviços e o Certificado de Regularidade de Situação 

– CRS perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

§5º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela perfeita execução dos 

serviços e obras descritos neste contrato, pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem mesmo a ético-profissional. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, sob pena de rescisão e aplicação das 

penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste instrumento contratual e nos valores constantes 

de sua proposta, o acréscimo ou supressão que se fizer necessário, desde que autorizado expressamente pelo FMS, dos serviços 

e/ou obras em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor descrito na cláusula terceira deste contrato. 

§1º Em caso de acréscimo ou supressão, a CONTRATADA deverá justificar e especificar em planilha própria, os serviços que 

darão origem a alteração, acompanhados dos seus valores, que farão parte integrante do Termo Aditivo a ser lavrado. Os serviços 

e obras complementares somente poderão ser realizados após a formalização do aditamento. 

§2º Caberá ao FMS, no caso do acréscimo ser necessário para execução dos serviços que não constem originalmente na planilha 

de custos unitários, proceder a pesquisa junto ao mercado, para estabelecer a CONTRATADA os preços a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Manter, na direção e responsabilidade técnica dos serviços e obras, o profissional ______________, legalmente habilitado, 

____/___ n.º ______., que fica autorizado a representar a Contratada em suas relações com a Contratante em matéria de serviços 

técnicos de engenharia. A substituição do Responsável Técnico somente poderá ocorrer por outro de igual lastro de experiência e 

capacidade, e mediante aceitação formal do FMS; 

b) Substituir em 24 (vinte e quatro) horas corridas, o pessoal cuja presença no local dos serviços foi julgada inconveniente pelo 

FMS, inclusive o responsável técnico, conforme inciso anterior; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
 

 
c) Promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com os documentos 

e especificações que integram este instrumento e o Edital que o originou, bem como em completo atendimento a legislação em 

vigor; 

d) Conduzir os serviços em estrita observância das normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as 

determinações dos poderes públicos, mantendo o local dos serviços nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

e) Por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover a obra com sinalização diuturna, colocando no local dos trabalhos, a 

partir do momento em que estes forem iniciados, iluminação adequada e tapumes, bem como placas indicativas da obra, sem ônus 

algum para o FMS. No caso específico de serviços que interfiram com o tráfego normal de vias, promover e manter às suas 

expensas, as sinalizações de acordo com as exigências do DETRAN e Prefeitura Municipal de Brumadinho; 

f) Manter no local das obras uma via de todos os projetos para uso exclusivo do FMS e demais entidades fiscalizadoras; 

g) Manter na cidade onde o objeto será fornecido, um escritório com capacidade técnica, jurídica e administrativa, para todos os 

entendimentos que se fizerem necessários durante o transcurso dos serviços e obras; 

h) Promover a recuperação ambiental, que consiste no mínimo em cobertura vegetal das áreas de empréstimo, bota-fora e das 

instalações industriais da obra, sem ônus algum para o FMS, de acordo com as exigências da legislação ambiental; 

i) Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no cumprimento deste contrato 

venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus prepostos ao FMS e/ou terceiros, sem prejuízo das demais cominações 

aqui estipuladas; 

j) Comunicar de imediato e formalmente ao FMS, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local das obras; 

k) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo FMS, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso a qualquer 

tempo, ao local dos serviços e obras, bem como aos documentos relativos aos serviços; 

l) Paralisar o serviço e/ou obra, por determinação do FMS, que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que 

ponha em riscos a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

m) Comunicar formalmente qualquer variação da condição local não prevista nos projetos para que o FMS providencie as 

alterações e estabeleça critérios para a medição dos serviços; 

n) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados e materiais empregados nas obras, podendo o FMS 

realizar verificações quando julgar necessário; 

o) Dispor de máquinas e equipamentos adequados e necessários a execução dos serviços, que deverão estar em perfeitas 

condições de uso e substituir, a critério do FMS, aqueles que por ele forem julgados inadequados, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas; 

p) Promover, sempre que necessário, a relocação e desvio provisório de redes de infraestrutura de serviços públicos, de acordo 

com as exigências dos concessionários e empresas operadoras, sem ônus algum para o FMS; 

q) Corrigir, às suas expensas, todos os defeitos imputáveis a CONTRATADA verificados nos serviços e obras; 

r) Iniciar as obras conforme indicado na respectiva Ordem de Serviço; 

s) Manter nas obras, a equipe técnica indicada na fase habilitatória da licitação, suprindo cada setor das obras, de pessoal 

qualificado, em quantidade compatível com as necessidades dos serviços, bem como, suprir de maior número de pessoal 

qualificado o setor que o FMS julgar adequado, este último no máximo em até 48 (quarenta e oito) horas; 

t) Somente substituir os membros da equipe técnica, após expressa autorização do FMS; 

u) Pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo, a reparar, corrigir, reconstruir ou 

substituir, no total ou em parte, os serviços e obras, objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo, ainda, responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados; 

v) Proceder à guarda, defesa e vigilância dos canteiros das obras e dos serviços, dos materiais, das máquinas e dos equipamentos a 

serem utilizados, providenciando o adequado isolamento e proteção das instalações em reforma e/ou ampliação, disponibilizando 

alarmes, serviços de monitoramento e vigilância física, se assim necessários à condução dos serviços e a segurança das instalações 

e pessoas. 

x) Obter autorização e diretrizes para eliminação do material inservível (bota-fora) junto ao fiscal  nomeado na cláusula décima 

segunda deste instrumento. 

y) Manter, durante todo o período da vigência contratual, as condições de habilitação jurídica, técnica, fiscal e econômico-

financeira exigidas no Edital, sob pena de rescisão contratual; 

z) Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC) necessários e adequados a todos os trabalhadores que 

atuarem na obra, bem como fiscalizar a sua utilização; 

aa) Providenciar junto ao Conselho Profissional competente o documento de Responsabilidade Técnica, referente ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato; 

bb) Obter junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho o alvará de construção e, se necessário, os 

alvarás de demolição e/ou reforma, de acordo com as disposições em vigor; 

cc) Manter no local dos serviços e obras instalações, somente funcionários e equipamentos em número, qualificação e 

especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

dd) Submeter à aprovação da fiscalização, até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o plano de execução e o cronograma 

físico financeiro detalhado dos serviços e obras, elaborados em 

conformidade com o cronograma apresentado na licitação e técnicas adequadas de planejamento; 

ee) Submeter à aprovação da fiscalização, os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços 

e obras do objeto; 

ff) Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, mediante solicitação formal do FMS e sem 

qualquer custo adicional, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
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equipamentos aplicados no fornecimento do objeto, a exemplo de: ensaios de controle tecnológico do concreto previstos pela 

NBR 12.655 – slump test e resistência à compressão; ensaio de compactação de aterro; ensaio para verificação da camada de 

anodização em peças de alumínio, tintas, etc, testes de funcionamento (estanqueidade de esquadrias, coberturas e 

impermeabilizações); testes sob pressão das instalações hidráulicas; e outros julgados necessários pelo FMS. 

gg) Providenciar as placas das obras, com seus dados indicativos, conforme orientação da Contratante (Município); 

hh) Execução dos serviços de paisagismo, passeio/calçada, meio fio. 

ii) Habite-se 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FMS 

O FMS obriga-se a: 

a) Prestar todo esclarecimento necessário à execução das obras e, ainda, a referendar o responsável para acompanhamento dos 

trabalhos; 

b) Efetuar o pagamento das obras executadas pela CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no presente Contrato. 

c) Entrega de terreno ADEQUADO com acesso a todos os serviços de infraestrutura públicos necessários para o funcionamento 

da unidade como: água, luz e esgoto; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, 

fiscais e comerciais, presentes ou futuros, inclusive as normas de relação do trabalho, decorrentes da prestação de serviços 

originada no fornecimento ora contratado, bem assim qualquer eventual indenização que decorra da relação laboral, inclusive em 

casos de morte, lesões corporais e/ou psíquicas, que impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas 

na persecução dos serviços. 

§1º Nenhum vínculo empregatício, sob hipótese alguma, estabelecer-se-á entre o FMS e os empregados da CONTRATADA, a 

qual responderá por toda e qualquer Ação Judicial originada da execução dos serviços ora contratados, propostas pelos 

empregados da CONTRATADA. 

§2º A CONTRATADA reconhecerá como seu débito líquido e certo, o valor que for apurado em execução de sentença em 

processo trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for ajustado entre o FMS e o reclamante, na hipótese de 

acordo efetuado nos autos do processo trabalhista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, conforme determina o Art. 67 da Lei 8.666/93, fica 

investido da responsabilidade o(a) Sr.(a) ____________________________, podendo ser assessorado(a) por outros prepostos 

nomeados oportunamente. 

§1º O FMS reserva-se o direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do contrato, ocasião esta em que a CONTRATADA 

será notificada. 

§2º A CONTRATADA se sujeitará à inspeção do objeto fornecido, e aceitará os métodos e processos de inspeção, verificação e 

controle adotados pela fiscalização do FMS, quer seja exercida pelo próprio FMS ou pessoa por este designado, obrigando-se a 

fornecer todos os dados, relação de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicações julgadas necessárias ao adequado 

fornecimento. 

§3º O acompanhamento, fiscalização e controle efetuados pelo FMS ou pessoa por ele designado não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade exclusiva pelo fornecimento adequado. 

§4º O representante do FMS nomeado no caput, requisitará junto a CONTRATADA - no mínimo - uma reunião semanal, a qual 

será realizada em local, data e horários a serem definidos conforme seus critérios de conveniência e oportunidade. 

§5º A CONTRATADA admite e reconhece ao FMS, o direito de controle administrativo do presente Contrato, sempre que assim 

exigir o interesse público. 

§ 6º Compreende-se como controle administrativo deste Contrato, o direito do FMS supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua 

execução a fim de assegurar a fiel observância de suas Cláusulas e a realização do seu objeto, principalmente quanto aos aspectos 

técnicos. 

§ 7º Caso seja constatado, durante a execução dos serviços, alguma divergência nos projetos e/ou especificações do objeto deste 

instrumento, a CONTRATADA deverá, imediatamente e formalmente, solicitar esclarecimentos ao FMS. As obras e/ou serviços 

executados de maneira incorreta, serão corrigidos pela CONTRATADA sem qualquer ônus para o FMS e sem prejuízo na 

aplicação de qualquer sanção prevista no Edital ou neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da lei nº 8.666/93 alterada pela lei n.º 8.883/94, a CONTRATADA em caso de mora 

ou inadimplemento de suas obrigações, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso na entrega parcial ou total, dos serviços, a ser calculada sobre o valor 

total do contrato, considerando-se, ainda, para efeito de cálculo da multa, o previsto na Cláusula Quinta deste contrato; 

c) Multa de até 10% (dez por cento) pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato, a ser calculada sobre o 

valor total do contrato; 

d) Declaração de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, de acordo com o disposto 

no art. 87, III, da Lei nº 8666/93; 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 87, IV, da Lei nº 8666/93. 

§ 1º A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de qualquer multa contratual, perante o setor financeiro do FMS, dentro do 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da intimação do atraso e da ciência do valor da comunicação (consubstanciados em 

somente um documento) sob pena de rescisão contratual. 

§ 2º O FMS cumulativamente, poderá reter todo e qualquer pagamento até: 

a) Que seja cumprida integralmente, pela CONTRATADA, a obrigação em atraso; 

b) O efetivo adimplemento da multa, ou abater diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, o valor da 

cominação; 

§ 3º As multas previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 

punível venha acarretar ao FMS. 

§4º Em sendo configurada uma ou mais das hipóteses de rescisão contratual prevista no Art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, será assegurado a CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, a serem exercidos através 

de processo administrativo próprio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL 

A CONTRATADA declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços e obras executados por suas sub-contratadas,  no 

limite previsto no item 22.3 do edital, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das 

obrigações assumidas. 

§ 1º A pessoa, física ou jurídica, que venha a ser sub-contratada, deverá atender no mínimo, às seguintes exigências: 

a. não haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante a Administração; 

b. não haver sido declarada inidônea perante a Administração Pública; 

c. não haver sido pedida ou declarada sua falência. 

d. estar regular no recolhimento de tributos e contribuições perante todas as esferas governamentais; 

e. estar regular perante o seu Conselho Profissional competente. 

§ 2º A inobservância pela CONTRATADA das disposições previstas nesta cláusula, asseguram ao FMS o direito de rescisão 

contratual, sujeitando-se, a CONTRATADA, às penalidades descritas neste instrumento contratual, bem como na legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUSPENSÃO E PARALISAÇÃO 

Reserva-se ao FMS, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, desde que haja 

conveniência para a Administração, devidamente fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a CONTRATADA terá direito a receber 

somente os valores dos serviços efetivamente executados, a serem apurados na respectiva medição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se atendida a legislação em vigor, 

tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

As dúvidas na execução dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substância, serão objetos de novos 

acordos, consubstanciados em aditivos a este contrato. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato 

somente se reputará válida se atendida a legislação em vigor, tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se 

aderirá, passando a dele fazer parte. 

§1º A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação. 

§2º A CONTRATADA indica como seu representante junto ao FMS o(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) do RG 

n.º _____________, inscrito(a) no CPF sob n.º _______________, telefone fixo n.º __________________, telefone móvel n.º 

__________________, e-mail __________________, endereço ______________, o(a) qual, durante o período de vigência do 

contrato, será a pessoa a quem o FMS recorrerá sempre que for necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir 

solução de eventuais pendências ou falhas que porventura venham a surgir durante o fornecimento contratado. 

§3º A CONTRATADA se obriga a tratar todas as informações a que tenha acesso em função deste contrato em caráter de estrita 

confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita ou permitir o acesso, seja por ação ou 

omissão a qualquer terceiro. 

§4º A CONTRATADA se declara ciente de que a violação das obrigações assumidas nos termos deste contrato, implica em sua 

responsabilização civil e criminal por seus atos e omissões, e pelas perdas e danos a que der causa, seja diretamente ou através de 

terceiros, exceto nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados, devendo, tão logo constate a incidência 

das exceções indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato o FMS. 

§5º A CONTRATADA se declara ciente que é a única responsável pelo fornecimento contratado, incidindo sobre ela a aplicação 

de qualquer penalidade prevista pelo Edital de Licitação Concorrencia  nº 001/14, descumprimento das obrigações assumidas, 

independentemente dos atos e/ou omissões de eventual preposto. 

§6º Reserva-se ao FMS, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo os serviços contratados, desde que haja 

conveniência para a Administração, devidamente fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a CONTRATADA terá direito a receber 

somente os valores referentes aos serviços efetivamente recebido pelo FMS. 

§7º O FMS somente autorizará o início das etapas de serviço, se os materiais e/ou insumos necessários à sua execução estiverem 

disponíveis no local da obra. 
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§8º Quando houver modificação na execução em decorrência de situação atípica, a CONTRATADA confeccionará, sem qualquer 

curso adicional ao FMS, o as-built das modificações realizadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA NOVAÇÃO 

A tolerância por parte do FMS, com relação às transigências tendentes a facilitar a regularização de eventuais ocorrências, não 

constituirá novação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, e dos dispositivos constantes no Edital, a 

CONTRATADA presta neste ato, o valor de ______________________________ a título de garantia contratual equivalente a 5% 

(cinco por cento) do valor total deste instrumento, devendo, a referida garantia, ter prazo de vigência, no mínimo, idêntica à deste 

instrumento. 

§1º A forma de complementação da garantia descrita nesta cláusula, se aplica em qualquer hipótese de reajustamento do valor 

contratual, inclusive na hipótese de ser firmado termo aditivo para realização de obras e serviços inicialmente não previstos. 

§2º No caso da prestação da garantia ser efetuada sobre a modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA se obriga a: 

a) Comunicar a seguradora, para aprovação de sua apólice, as alterações contratuais; 

b) Fazer com que o valor coberto pela apólice esteja plenamente indexado ao contrato; 

c) Pagar junto a seguradora, na hipótese de reajustamento monetário ser superior ao estabelecido na respectiva apólice, os valores 

adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigações seguradas mantenham a mesma variação prevista neste contrato; 

d) Fazer com que a apólice vigore por todo o período de vigência contratual e somente venha a extinguir-se com o cumprimento 

integral de todas as obrigações oriundas deste contrato e de seus aditamentos; 

e) Constituir em documento único, reunindo todas as apólices, quando necessária a formalização de garantias adicionais 

resultantes de acréscimos dos serviços e equipamentos. 

§3º A garantia contratual será liberada ou restituída à CONTRATADA em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento da 

vigência deste instrumento se não houver qualquer pendência da CONTRATADA no fornecimento do objeto deste instrumento. 

§4º A garantia contratual será utilizada pelo FMS sempre que incidir uma penalidade sobre os serviços prestados pela 

CONTRATADA, ou ainda, qualquer falha na execução dos termos deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos 

para cada caso. 

§5º Na hipótese da garantia contratual ser utilizada pelo FMS, conforme estipulado no §4º, a CONTRATADA terá 10 (dez) dias 

corridos para recompor o valor original da garantia prestada, sob pena de aplicação de multa diária de 0,2 % (dois décimos por 

cento), incidentes sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A presente despesa correrá à conta da Dotação Orçamentária nº 02.07.02.10.301.0018.1064 – 4.4.90.51.00, fonte 102, 

consignados em orçamento próprio do FMS, para o exercício 2014. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato no Diário Oficial do Municipio, em forma resumida, em 

obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Brumadinho, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para 

solução de qualquer pendência ou dúvida resultante deste instrumento. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de idêntico teor e forma, na presença de testemunhas. 

Brumadinho, _____ de __________________ de 20_ 

 

_______________________________  

CONTRATANTE 

 

 

______________________________ 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 


