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MINUTA EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015 
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 066/2015 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Data: 12/05/2015 – Repartição interessada Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, os projetos, caso seja necessário poderão ser examinados e adquiridos no 
Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos localizado à Av. Inhotim, 600 
– Progresso – Brumadinho/MG. Edital disponível: Site: Brumadinho.registrocom.net e Site: 
brumadinho.mg.gov.br (Lei 1.893/2013 e Decreto Municipal 160/2013 que institui a referida 
legislação) – Contato: 031 3571 6985. 

 
Edital de Licitação Modalidade de TOMADA DE PREÇOS para Contratação dos Serviços de Engenharia para a 

“EXECUÇÃO DE OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – 
BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial 

Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de 

material. 

Este processo administrativo licitatório, cuja realização foi autorizada pelo Sr. Secretario Municipal de Obras e 

Serviços Públicos será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações, e obedecerá as seguintes 

condições: 

1 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS - RECEBIMENTO E ABERTURA 

1.1 - A documentação e as propostas serão protocoladas na Sala da Comissão Permanente de Licitações, à 

Av. Inhotim n.º 600, Progresso, Brumadinho - Mg, até às 09:00 horas do dia 04/06/2015 

1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação será processada as 09:30 horas do mesmo dia, 

pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), no endereço acima, perante seus membros e representantes 

credenciados pelos licitantes. 

2 - OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

2.1- O objeto da presente licitação, é a Contratação dos Serviços de Engenharia para a “EXECUÇÃO DE 
OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG”,  atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material. 

2.2 - Esta licitação se processará no TIPO MENOR PREÇO, sendo o critério de julgamento de julgamento por 
MENOR PREÇO GLOBAL, e seu objeto será executado sob regime de empreitada por preço certo e global, 
por medição, com fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e equipamentos. 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - No local, data e horário indicados no sub-item 1.1,  os licitantes deverão protocolar os envelopes de nº 

01 – Documentação, nº 02 – Proposta de Preços e Cronograma Físico Financeiro, contendo em suas partes 

externas os seguintes dizeres: 

3.2 – Nome e endereço do Licitante: 

3.2.1 - ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DA ABERTURA: 04/06/2015 
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HORÁRIO DA ABERTURA: ÀS 09:30 HORAS 
3.2.2 - ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PRECOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DE ABERTURA: 04/06/2015 
HORARIO DA ABERTURA: 09:30 HORAS 
3.3 - Constituem fatos impeditivos de participação na presente licitação: 

a) A existência de ato administrativo declaratório de inidoneidade para licitar, emanado de qualquer 

órgão da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal (art. 87, inciso IV, da Lei Federal 

8.666/93); 

b) A participação, direta ou indiretamente, na empresa licitante, de sócios, diretores ou 
responsáveis técnicos eu tenham vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Brumadinho, (art. 
9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93), bem como dos incisos do mesmo artigo: I) o autor do projeto 
básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor demais 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 
c) Estar à empresa sob sanção junto a Prefeitura Municipal de Brumadinho, em decorrência de anterior 

aplicação de penalidades, sem que tenha sido promovida a necessária reabilitação (art. 87, inciso III, da Lei 

Federal 8.666/93); 

d) A participação de empresa que possui sócios, quotistas ou administradores, que incluam na 
vedação contida no artigo 36 da Lei Orgânica do Município: “Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os 
vereadores, os ocupantes de cargos 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 
empregados públicos, não poderão contratar com  o Município, subsistindo a proibição até seis meses 
aos findas as respectivas funções”. 

3.4 – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
3.4.1 – Poderão participar da presente TOMADA DE PREÇOS, as empresas inscritas no Cadastro de 
Licitantes do Município. As empresas que não estão cadastradas, deverão retirar o Requerimento de 
Cadastro no Departamento de Compras e Licitações NA SEDE DA PREFEITURA, e proceder o referido 
cadastramento, em tempo hábil, em até 03 dias antes da Licitação.  
4 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 01  
4.1 - O envelope n.º 01 - Documentação - deverá conter os seguintes documentos: 

4.1.1)  - Registro comercial, no caso de firma individual; 

4.1.2) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial da 

sede da licitante. No caso de Sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores ou inscrição do ato constitutivo. No caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício. 
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4.1.3) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da 

diretoria em exercício; 

4.1.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

4.1.5)  Capacitação Financeira: Apresentação do balanço contábil do último exercício 2014, registrado na 

Junta Comercial, juntamente com a planilha de cálculo elaborada pelo licitante, em papel timbrado, com os 

dados extraídos do balanço, que comprovem sua situação econômico-financeira, evidenciando os seguintes 

índices: 

a) ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) deverá ser maior ou igual a 1,00 
b) ILC = AC / PC deverá ser maior ou igual a 1,00 
c) IE = PC + ELP/AT menor ou igual a 0,25 
Onde:  

ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

IE= INDICE DE ENDIVIDAMENTO 

AC= ATIVO CIRCULANTE 

RLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AT= ATIVO TOTAL 

PL= PATRIMONIO LIQUIDO 

OBS.: O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa ou em cópia reprográfica 

devidamente registrada na Junta Comercial, ou no Cartório competente quando se tratar de sociedade civil, 

devidamente autenticado. 

§1º - No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço (demonstrações 

contábeis) do último exercício social exigível. 

§2º - O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o arredondamento 

matemático a partir da segunda casa decimal. 

4.1.5.1 As empresas que apresentarem resultados menores que os estabelecidos nos itens acima, 
deverão comprovar na data de abertura dos envelopes, possuir capital social ou o valor do patrimônio 
liquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato. (Lei 8.666/93, Artigo 31, § 3º) 
4.1.6 Certidão negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

4.1.7 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - em vigor, conforme 

legislação própria. 

4.1.8 – Certidão de regularidade- CND - do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - em vigor, conforme 

legislação própria. 
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4.1.9 - Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, (Incluindo Dívida Ativa da União),  Estadual 

e Municipal mediante apresentação das certidões 

4.1.10 – Prova de inscrição no Cadastramento Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.1.11 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

4.1.12 – Certidão de registro no CREA; 

4.1.13 - comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 

objeto da licitação. 

4.1.14  A comprovação de inclusão no quadro permanente a que se refere o item acima poderá ser feita pela 

apresentação de cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social do profissional ou cópia do 

contrato social da empresa em que conste o profissional integrante da sociedade ou contrato de trabalho ou 

pela apresentação de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS, para os empregados, ou para os sócios e 

diretores mediante apresentação do contrato social vigente. Ou, para os responsáveis técnicos, a certidão de 

inscrição no CREA competente. Ou, no caso de profissionais especificamente vinculado às obras, mediante 

competente contrato de prestação de serviços OU Declaração de contratação futura de profissional, com 

anuência deste ; 

4.1.15 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional: Apresentação de Atestado (S) Técnico (S) 
fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, acompanhados das respectivas Certidões 
do CREA, que comprovem a capacitação técnica e a execução, pelo (s) responsável (eis) Técnico (s) 
indicado pela proponente de obras similares ao objeto ora licitado, sendo os itens de maior relevância: 

 

01 CORTE DOBRA DE ARMAÇÃO DE AÇO 3.500KG 
02 CONCRETO 15M2 
03 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 1.290M2 
04 COBERTURA TELHA METALICA 260M2 
05 MONTAGEM E ESTRUTURA METALICA 260M2 
06 CALÇAMENTO BLOQUETE 230M2 
07 ALAMBRADO 70MT 
4.1.16 – Atestado de comprovação de capacidade operacional da empresa, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou as atividades 
abaixo relacionadas: 

01 CORTE DOBRA DE ARMAÇÃO DE AÇO 3.500KG 
02 CONCRETO 15M2 
03 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 1.290M2 
04 COBERTURA TELHA METALICA 260M2 
05 MONTAGEM E ESTRUTURA METALICA 260M2 
06 CALÇAMENTO BLOQUETE 230M2 
07 ALAMBRADO 70MT 
4.1.17 Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da CF, conforme anexo VI mais 
declarações dos anexos  VIII, IX, X, XI, XIII e XV do edital. 
4.1.18 Declaração de visita Técnica, assinada por Responsável pela empresa, conforme indicado no 
anexo XV deste edital, de que a licitante tomou conhecimento das condições e locais para a execução 
do objeto. A visita deverá ser precedida por profissional credenciado da licitante, e que deverá 
identificar-se no ato. Deverá ser realizada individualmente no período entre a publicação do edital até 
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04 (QUATRO) dias anteriores à abertura, previamente agendadas com o Engenheiro Ubiraci de Alcântara 
Marques Sôlha, que atestará o procedimento. Os interessados deverão se apresentarem na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos à Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG, na sede deste 
município, no dia e hora agendados devendo as visitas serem individuais, não podendo acontecer em 
mesmo dia e único horário – Contato Prévio para visitação 031 3571 6060 – Eng. Ubiraci de Alcântara 
Marques Sôlha. 

4.1.19 Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da respectiva certidão, haja 
vista que deve-se comprovar a regularidade e esta pode ser comprovada mediante 
apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, expedida gratuitamente e 
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 
OBSERVAÇÕES 
1 – Serão aceitos documentos em caráter permanente ou que expressem respectivas validades, desde que em 

vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90 (noventa dias), no máximo, da 

data designada para apresentação das propostas. 

2 - Os documentos enumerados acima poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada 

por Cartório competente ou por funcionário do Departamento de Licitações desta Prefeitura, de forma 

antecipada e ou no momento da sessão, aceitando-se também a publicação em órgão de impressa oficial, e 

documentos emitidos através da internet, quando assim previstos pelo emitente.  

3 - Somente o representante da empresa licitante, cuja credencial deverá ser apresentada ao Presidente da 

Comissão de Licitação antes da abertura dos envelopes de habilitação, de acordo com modelo constante do 

anexo IV, poderá examinar os documentos e as propostas dos demais Licitantes, assinar as notas da CPL, 

bem como fazer manifestações oral ou escrita na(s) sessão(ões) de abertura dos envelopes contendo as 

respectivas documentações e propostas comerciais. 

5 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(MEI) – EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI); 
5.1– A microempresa empresa de pequeno porte, Mei, Eireli, que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento. 
5.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado.  
5.3 – No caso de microempresa. empresa de pequeno porte, Mei e Eireli com início de atividade no ano-

calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006. 

5.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 
5.5 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a declaração de ciência de 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também deverão constar a restrição(ões) da 

documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se houver. 

6 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
(EIRELI); 
6.1 - 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 microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte, Mei, Eireli. 
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6.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.2.1 - A microempresa empresa de pequeno porte, Mei, Eirelli mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, situação em que sua 
proposta será classificada em primeiro lugar; 
6.2.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

6.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido; 

6.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.1, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, Mei, Eirelli mais bem classificada e que se enquadra no 

subitem 6.2.1 deverá apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

7 - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  - Envelope n.º 02 
7.1 - As propostas serão apresentadas no envelope n.º 02, cujo original fará parte integrante do processo, 

acompanhadas dos quantitativos e respectivos preços e deverão conter: 

7.2 - Especificação do objeto hora licitado; 

7.3 - O prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data determinada para a entrega 

das propostas - art. 64, inciso 3º, da Lei 8.666/93. 

7.4 Declaração formal do prazo de garantia da obra, não inferior a 05 (cinco anos); 

7.5 O prazo máximo para execução dos serviços, não superior 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias; 
7.6 Indicação do representante apto a assinar o contrato decorrente da homologação com sua qualificação 

(nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, RG, residência e domicílio e, se for o caso, a procuração 

exigível); 

7.7 Cronograma físico-financeiro; 

7.8 - As propostas serão apresentadas em papel timbrado da firma licitante, datilografadas ou digitadas,  

em original podendo ser desclassificadas aquelas que: 

a) Não observarem a legislação e atenderem aos termos do presente Edital. 

b) Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

c) Não estiverem assinadas pelo representante da firma licitante. 

d) Contiverem preços excessivos ou comprovadamente inexeqüíveis, observadas as disposições 

contidas nos arts. 44, par. 3.º e 48, inciso II, ambos da Lei federal n.º 8.666/93. 

e) Para averiguação da exeqüibilidade dos preços propostos, será observado ainda, o art. 48, par. 1º 

da Lei federal 8.666/93. 

7.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagens 

baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

7.10 - ANEXO I - Modelo de Proposta de Preço. 

7.11 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos 

encargos. 

7.12 – A empresa deverá preencher a planilha de orçamento em branco, ANEXO III que integra este edital 

com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá ser 

apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde que sob pena de desclassificação, 
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absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às 

atividades, unidades e quantidades, devendo os preços estarem grafados em reais, com duas casas decimais 

após a virgula. 

7.13 - Quando todas as propostas/documentações forem desclassificadas, a Comissão de Licitações 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras com as devidas 
correções. 
8 - DA ABERTURA 
8.1 - Na sessão inicial serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a documentação dos licitantes, 

a qual será examinada para julgamento da habilitação. 

8.2 - Ao licitante inabilitado será devolvido, de imediato, o envelope proposta de preços e cronograma 

físico-financeiro, inviolado, desde que não tenha apresentado recurso ou então após sua denegação. 

8.3 - Na mesma sessão inicial poderão, a critério exclusivo da CPL, ser abertos os envelopes 
contendo as propostas de todos os licitantes julgados habilitados, desde que haja desistência expressa 
de todos os participantes quanto à interposição de recursos; 
8.4 - Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a sessão 

será suspensa, sendo consignado em Ata a referida manifestação. Nesta hipótese, a Comissão Permanente de 

Licitações designará nova data de abertura das propostas, observando o prazo de julgamento do recurso 

interposto. 

8.5 - Será lavrada ata circunstanciada da abertura da licitação, assinada por todos os licitantes presentes, 

e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.6 - As Propostas e a documentação serão rubricadas por todos os representantes dos licitantes 

presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.7 - A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes 

desta licitação. 

9 - DO TIPO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 - O tipo da presente licitação será de menor preço,  sendo o julgamento por MENOR 
PREÇO GLOBAL, levando-se em consideração, para escolha da proposta mais vantajosa, as 

especificações complementares bem como os critérios e os fatores estabelecidos deste Edital. 

9.2 - O julgamento das propostas será objetivo e processado através da verificação da conformidade de cada 

proposta com os requisitos deste Edital, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por 

órgão oficial competente, promovendo a Comissão de Licitação a desclassificação das propostas desconformes 

ou incompatíveis com o presente instrumento convocatório, dentro dos seguintes critérios: 

a) Será considerada vencedora a proposta que ofereça, de forma exeqüível, o menor Global, 

observado o disposto no Edital. 

b) No caso de empate, o critério de desempate será por sorteio, através de ato público, em local e 

horário previamente comunicado aos interessados. Tal ato será realizado pela Comissão Permanente de 

Licitações, com ou sem a presença dos licitantes convocados. 

c) No julgamento das propostas, a Comissão de Licitações, sob pena de nulidade, observará 

estritamente as prescrições da Lei federal 8.666/93, e principalmente, o disposto no sub-item 9.1, o tipo 

licitação e os critérios de  julgamento estabelecidos neste Edital. 
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d) É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

e)         A Comissão de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos 

documentos referentes à Proposta de Preços e Cronograma físico-financeiro, através de diligência formal, 

desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, 

originalmente, deveriam figurar na proposta.  

10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR. 
 
10.1 - Deverão ser observadas todas as condições constantes no Edital e seus anexos, que são partes 

integrantes do mesmo, e ainda: 

 a) – Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

 b) – Assumir a responsabilidade perante terceiros, inclusive por atos praticados pelo operador, designado para 

conduzir o equipamento, eximindo o município de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua 

responsabilidade todos os seguros, inclusive de responsabilidade civil e o ressarcimento de todo e qualquer 

dano a terceiros; 

c – Responder por quaisquer danos que venham a ser causados ao contratante ou a terceiros, por seus 

empregados ou prepostos no exercício de suas tarefas; 

d) – A responsabilidade da empresa contratada é integral para com a execução do objeto , nos termos do 

CODIGO CIVIL BRASILEIRO, sendo que a presença da fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho 

não diminui ou exclui esta responsabilidade; 

e) – Dar ciência à Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que observar a execução 

dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

f) – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente; 

g) – Utilizar os equipamentos adequados conforme legislações pertinentes, principalmente de segurança no 

trabalho, e necessários à boa execução dos serviços sobre sua responsabilidade; 

h) – Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, prevista na legislação 

pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando os seus empregados forem vítimas de 

acidentes do trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 

i) – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a 

execução do contrato; 

j) – O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, acidentários da infortunística do trabalho, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

k) – Apresentar os equipamentos limpos e em condição de operação, atendendo o CODIGO DE TRANSITO 
BRASILEIRO com o mínimo de ruído interno, forte controle de emissão de poluentes, atendendo a legislação 

específica. 

l) - Deverão ser observadas na execução da obra todas as disposições contidas nas especificações de materiais 

e serviços, no projeto básico, planilhas, memoriais descritivos, caderno de encargos, anexos e minuta do 

contrato, que são partes integrantes deste Edital; 
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m)- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e contratuais, 

resultantes da execução deste Contrato. 

n) - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere 

ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

o) - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a legislação vigente; 

p) - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas estabelecidas pela 

legislação específica e pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, observando rigorosamente o que consta neste termo. 

q) – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem como a matricula da 

obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, quando da assinatura do contrato, constando na 

identificação do contribuinte, sua própria razão social, e responsabilizar-se pelos recolhimentos devidos; 

r) – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços; 

s) – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas técnicas aplicáveis 

vigentes, no que tange aos requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade; 

t) – Apresentar depósito de caução de contrato, recolhida na tesouraria do Município, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do custo estimado para execução do Objeto, 
em uma das modalidades previstas no parágrafo primeiro do art. 56, da lei 8.666/93; 
u) OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de medição 

(conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), relatório fotográfico 

(conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Prova de regularidade 

junto ao INSS, Prova de regularidade junto ao FGTS, e a Prova de regularidade Trabalhistas 

atualizadas; 

v) Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido tendo o Setor de 

Engenharia 05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão da Nota Fiscal, 

como documento hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia para conferência final e 

aceitação, e fará o encaminhamento ao órgão responsável pelo pagamento, observados os prazos 

contratuais ou recomendar correções. Em caso de correções o Setor de Engenharia terá novamente 

05 (cinco) dias para analisar novamente a documentação. 

 

x) O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, no dia 

posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários de obras em concordância ao 

citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras deverá ser confeccionado 

de acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos. 

y) conforme determinações constantes no art. 40, inciso II da Lei Federal 8.666/93 a 
empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato após a 
homologação pela autoridade competente. 
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11 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1 - As obrigações da Prefeitura deverão ser seguidas rigorosamente do que consta no edital e em seus 

anexos, e ainda: 

a) Emitir Ordem de Serviço para início dos trabalhos; 

b) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada; 

c) Acompanhar e fiscalizar o contrato através de responsável pela  Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos; 

d) Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do 

presente contrato; 

e) Atestar os documentos fiscais por 02(dois) servidores exigindo a apresentação das Certidões Negativas de 

FGTS e INSS para cada Nota Fiscal; 

f) Designar um Servidor qualificado para acompanhar a execução do contrato, inclusive dos possíveis 
aditamentos, que deverão ser comunicados à Secretaria de Administração para elaboração, QUE TERÁ 
COMO RESPONSAVEL O SR. UBIRACI DE ALCANTARA MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL; 
12 - PRAZO DE EXECUÇÃO   
12.1 - O prazo estimativo para execução dos serviços será de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias, a contar 

da data de recebimento da primeira “ordem de serviço” que autorizar o início dos trabalhos, admitida sua 

prorrogação nos termos da Lei e suas alterações posteriores, através de termo aditivo. 

12.2 - Nenhum serviço será realizado sem cobertura de “ordem de serviço” previamente emitida. A contratada 

deverá atender, no prazo máximo de três dias, a ordem recebida para mobilização de pessoal e de 

equipamentos 

13 - DOS PREÇOS 
13.1 - Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da “planilha de orçamento” elaborada 

pelo Município, o valor estimativo dos serviços licitados é de R$ 826.345,04 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS 
MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) TENDO REFERÊNCIA A TABELA 
DE PREÇOS DO SETOP. 

13.2 Os preços dos serviços/produtos, objeto da presente licitação terá por base a proposta apresentada 

pela CONTRATADA na sessão da licitação. 

13.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses expressamente, 

previstas no art. 65, inciso II, alínea d da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

13.4 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato; 
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14 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
14.1 - As medições discriminando e pormenorizando os serviços executados, serão efetuadas o 5º dia do mês 

posterior ao período medido e os pagamentos serão efetuados em até 10 (DEZ) dias do mês subseqüente, 

devendo as faturas serem emitidas em Reais. 

14.2- Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  

no  CREA,  

14.3 Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS E 

DEBITOS TRABALHISTAS) dos empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços.  

14.4 - O efetivo pagamento das medições estará condicionado à apresentação dos documentos acima e ao 

cumprimento das exigências determinadas. 

14.5- As faturas somente serão liberadas à contratada contra apresentação do CND do INSS e o CRF do 
FGTS e PROVA DE REGULARIDADE TRABALHISTAS; 
15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 - A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa está prevista no presente exercício, nas 

verbas a seguir especificadas: Dotação: 02.20.01-23.692.0028.1044-4.4.90.51.00 fonte 100 – CODIGO 
927  

16- FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS: 

16.1 - A execução dos serviços será supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, devendo o Secretário da Pasta designar servidor com poderes para verificar se os projetos 
estão sendo cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) qualidade, E CASO SEJA NECESSÁRIO 
(exigindo os testes e ensaios definidos na Normas da ABNT) analisar e decidir sobre oposições da 
CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a 
qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no contrato. 

16.2 – A Contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente. 

17 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO 
17.1 – As impugnações ou dúvidas, quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas por escrito, e 

dirigidas à autoridade que assinou o edital, em até 02 (dois) dias anteriores à data do julgamento. 

17.2 – Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no prazo em  até 

03 (TRÊS) dias úteis, depois de protocoladas. 

17.3 – A licitante, após informada das decisões da Comissão de Licitação, no tocante a habilitação ou 

julgamento de Proposta de Preços e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 

recurso, contado da intimação do ato ou da lavratura da Ata. 

17.4 – Interposto o recurso, nos termos do sub-item 17.3, dele se dará ciência aos demais licitantes, que 

poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

17.5 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, 

sendo vedada a interposição através de qualquer outra forma. 
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17.6– O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito suspensivo. 

17.7 – A autoridade competente poderá motivadamente e por razões de interesse público, atribuir efeito 

suspensivo ao recurso. 

17.8 – O recurso interposto fora do prazo, não será conhecido.  

18 -SANÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
18.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de Brumadinho 

poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor do item; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do item. 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurarem os motivos. 

18.2 – O atraso injustificado na prestação dos serviços, por período superior ao assumido, poderá ensejar no 

cancelamento da Ordem de Fornecimento. 

18.3 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 

18.4 – Da aplicação da penalidade prevista nos itens 18.1 e 18.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a 

qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.  

18.5 – As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças de Brumadinho. 

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o do 

vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quanto for explicitamente disposto em 
contrário. 
19.2 - Todos os licitantes têm direito subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na 

Lei Federal 8.666/93, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

19.3 - Todos os anexos são parte integrante deste Edital, inclusive o que determina o inciso I § 2º do 
Art. 40 da Lei 8.666/93 – OS PROJETOS PODERÃO SER RETIRADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – INFORMAÇÕES: 031 3571 6985 – SETOR 
LICITAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS DAS 07:00 AS 16:00HRS – EDITAL DISPONIVEL NO SITE: 
Brumadinho.registrocom.net E Site: brumadinho.mg.gov.br 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTOS; 

ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTO EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO PELA LICITANTE; 

ANEXO IV – CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93; 
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ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BÁSCIO; 

ANEXO VIII – TERMO DE COMPROMISSO; 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI 15.426/05 E DECRETO 5.286/04 - ACESSIBILIDADE 

PORTADORES DE DEFICIENCIA 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE NÃO PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE; 

ANEXO XII – TERMO DE RENÚNCIA A INTENÇAO INTERPOSIÇÃO RECURSO (FACULTATIVO); 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Esclarecimentos: Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG – Horário de 07:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas - Fone 3571. 6985 - SETOR DE LICITAÇÕES – SECRETARIA DE OBRAS – 

Email: licitaobrasbrumadinho@gmail.com  
 

Brumadinho, 14 de ABRIL de 2.015 
______________________________________ 

ORDENADOR DE DESPESAS 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 
 
 

ANEXO I 
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Brumadinho,  ..........  de ........................................ de 2015. 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Brumadinho 

Ref.: Licitação TP 003/2015 
 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e 
tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Concorrência Pública, no que 
possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos referidos 
serviços, nos seguintes termos: 

O valor total de nossa proposta calculada conforme planilha de quantidades e preços, é de R$ 
.............................................................................(....................................), referentes a 
.................................../.............................................. de 2015. 

Esta proposta é válida por um período de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir deste data. 

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o contrato, assiná-lo dentro do prazo estipulado pela Prefeitura 
Municipal de Brumadinho, bem como a atender a todas as condições prévias a assinatura do mesmo. 

 

Brumadinho, ..............., de ..................................................de 2015. 

 

Atenciosamente. 

 

Empresa  proponente 

Dados Gerais: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Representante Legal: 

CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº004/2015 
A N E X O   I I  

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 

  
PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO                                                                Secretaria 

Municipal e Administração                                                                            SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / 
SERVIÇOS 

 
  

 

  
  

  
  

  
DATA:  

  
07/04/15 

UNIDADE 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Unidade Gestora: 

PROJETO / 
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR NO DISTRITO DE ARANHA 

  

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA - PREÇO REFERENCIAL SETOP – DEZEMBRO 2014 
Código Dotação: 

CARIMBO/ASS.SEC. PLANEJAMENTO: 

  

  

  

Código: Fonte de recurso: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT.   UNI  
 PREÇO 

UNIT. 
(R$)  

 PREÇO 
TOTAL  (R$)   TOTAL ETAPA (R$)  

1.0 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
- para obras que exigem a 
utilização de grande quantidade de 
equipamentos e são executadas 
em locais distantes de centros urbanos 

               12.641,63  

1.1 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (2% 
custo direto) da obra 

           
1,00  vb     

12.641,63  
            

12.641,63    

2.0 
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

                  4.041,51  

2.1 

BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA 
TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - 
PADRÃO DEOP 

           
1,00  UNI        

4.041,51  
               

4.041,51    

3.0 
TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 
(PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRASDE 
EDIFICAÇÃO) 

                3.846,00  

3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA 

    
1.125,07  M²                

1,91  
              

2.148,88    

3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 

       
116,46  M²               

3,91  
                 

455,36    

3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M         
45,94  M³            

27,03  
               

1.241,76    

4.0 
PREPARO DO TERRENO 

                2.238,89  

4.1 

CAPINA MANUAL DO TERRENO 
    

1.125,07  M² 
              

1,99  
             

2.238,89    

5.0 
LOCAÇÃO DA OBRA 

                2.685,24  

5.1 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)      
625,93  M²              

4,29  
             

2.685,24    

6.0 
TRANSPORTES (PARA IMPLANTAÇÃO DE 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO)                  1.104,40  

6.1 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA 

        
45,94  M³               

1,24  
                    

56,97    

6.2 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 
> 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

      
918,80  M³KM                

1,14  
              

1.047,43    

7.0 
ARMAÇÃO 

               53.070,87  

7.1 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60   
7.000,00  KG              

6,33  
           

44.310,00    
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7.2 

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B 
SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO 
DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 
X 150 MM / TIPO DA 
MALHA: QUADRANGULAR) 

   
1.399,50  KG              

6,26  
              

8.760,87    

8.0 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 

               33.042,81  

8.1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 

     
256,22  M²           

43,63  
              

11.178,88    

8.2 

ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL 
TIPO "A" (H = 2,11 À 3,20 M) 
COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS 
MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL 
MENSAL) 

       
716,79  M³XMÊS               

1,99  
               

1.426,41    

8.3 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM 
OBRA FCK >= 10 MPA, BRITA 1 E 2 EM 
ESTRUTURA 

       
30,00  M³         

293,03  
             

8.790,90    

8.4 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 
FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA 

       
40,02  M³          

291,02  
            

11.646,62    

9.0 
ALVENARIAS E DIVISÕES 

             143.699,36  

9.1 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, 
CONCRETO FCK = 20 MPA, 
SEM ARMAÇÃO E = 20 CM 

       
99,00  M²             

95,61  
             

9.465,39    

9.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 
CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO 

  
2.585,40  M²             

51,92  
         

134.233,97    

10.0 
ANDAIME 

                 7.951,20  

10.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
METÁLICO PARA FACHADA, 
INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-
CORPO 

     
496,02  M²            

16,03  
               

7.951,20    

11.0 
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

                10.381,18  

11.1 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 
15 CM EM DIAGONAL, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO4 

       
60,32  M²            

62,12  
              

3.747,08    

11.2 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER 

    
1.017,42  M²               

4,13  
              

4.201,94    

11.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E 
AREIA 

      
144,00  M²            

16,89  
              

2.432,16    

12.0 
RODAPÉS 

                5.263,90  

12.0 RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM         
155,14  M           

33,93  
             

5.263,90    

13.0 
SOLEIRAS E PEITORIS 

                2.704,46  

13.1 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 
3 CM 

       
32,40  M            

61,44  
              

1.990,66    

13.2 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 
3 CM 

        
10,00  M             

71,38  
                  

713,80    

14.0 
PINTURA 

                 6.314,28  

14.1 
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS 
SEM MASSA CORRIDA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR 

     
603,66  M²            

10,46  
              

6.314,28    

15.0 
PISOS 

               19.378,22  

15,1 
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM 
ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 
CM 

      
654,56  M²             

17,32  
            

11.336,98    

15,2 

PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 
30 X 30 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

       
144,16  M²             

55,78  
              

8.041,24    

16.0 
PADRÃO SEE 

               35.029,53  

16.1 

LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPa 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , 
DESFORMA ( FUNDO CAIXA 
DÁGUA E COBERTURA) 

     
238,93  m²           

146,61  
           

35.029,53    

17.0 
DRENAGEM 

                2.253,00  
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17.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 

      
100,00  M            

22,53  
             

2.253,00    

18.0 
COBERTURAS 

              64.362,72  

18.1 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA 

       
66,00  m²            

44,31  
             

2.924,46    

18.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 8 MM 

       
66,00  m²            

26,27  
              

1.733,82    

18.3 
COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA 
COM TRATAMENTO ANTI-CHAMA 

     
526,68  m²           

113,36  
           

59.704,44    

19.0 
ESTRUTURA METÁLICA 

                61.521,49  

19.1 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE 
E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE 
QUADRA POLI ESPORTIVA EM 
AÇO SAC-41, PINTADA 

     
526,68  m²            

116,81  
             

61.521,49    

20.0 
OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) 

              24.494,40  

20.1 

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - 
E = 6 CM - FCK = 25 MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM 

     
466,56  m²            

52,50  
          

24.494,40    

21.0 
PADRÃO SEDS (Esquadrias) 

                97.017,79  

21.1 

ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA 
FIO 12, # 7,5 CM, TUBO 
FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM 
FUNDAÇÃO DE 
CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 
CM, INCLUSIVE UM PORTÃO 
(180 X 210 CM) E PINTURA 

      
140,00  m          

432,55  
            

60.557,00    

21.2 PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO 
COM CADEADO 

           
2,10  m²         

238,97  
                  

501,84    

21.3 PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 
SAE 1020 - PADRÃO SEDS 

        
27,72  m²         

630,83  
             

17.486,61    

21.4 
JANELA BASCULANTE METÁLICA EM QUADRO 
CANTONEIRA 3/4"x 3/4" x 
1/8" COM TELA MOSQUITEIRO - PADRÃO SEDS 

           
5,67  m²         

592,88  
              

3.361,63    

21.5 JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E 
GRADE - PADRÃO SEDS 

       
32,40  m²         

466,38  
               

15.110,71    

22.0 
DIVISÓRIA EM PEDRA 

                 4.901,09  

22.1 
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO 

       
22,80  m²          

214,96  
              

4.901,09    

23.0 
LOUÇAS E METAIS 

                 1.489,84  

23.1 
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, 
INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO 
E LIGAÇÕES CROMADAS 

          
6,00  UNI           

158,45  
                 

950,70    

23.2 
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA COM AREJADOR, 
ACABAMENTO CROMADO 

          
7,00  UNI            

77,02  
                  

539,14    

24.0 
BANCADA 

                   607,36  

24.1 BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA 

          
3,60  m²           

168,71  
                 

607,36    

25.0 
PAISAGISMO 

                8.392,50  

25.1 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 

      
750,00  m²              

11,19  
             

8.392,50    

26.0 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E 
INFRA ESTRUTURA DE CFTV                 8.380,93  

26.1 % VALOR DO PROJETO            
1,00        

8.380,93  
             

8.380,93    

27.0 
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 

                19.555,50  

27.1 % VALOR DO PROJETO            
1,00         

19.555,50  
             

19.555,50    

28.0 
PROJETOS 

                 6.100,00  
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28.1 
PLANILHA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO - AREA <= 
600 m² - FAIXA A 

           
1,00  VB      

2.750,00  
              

2.750,00    

28.2 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
HIDRO SANITÁRIAS - FAIXA C 

           
1,00  PR A1       

1.650,00  
              

1.650,00    

28.3 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS - FAIXA C 

           
1,00  PR A1       

1.700,00  
              

1.700,00    

                               -    

  SUB-TOTAL              642.470,10  

  BDI = 28,62%              183.874,94  

  TOTAL             826.345,04  

SOLICITANTE: RECEBIMENTO COMPRAS: AUTORIZAÇÃO SMA: 

____________________________________   ___/___/___ ___/___/___  _____:____h ___/___/___  _____:____h 

              

 
PLANILHA COMPOSIÇÃO DETALHAMENTO DO BDI 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI { BENEFÍCIO ( LUCRO ) E DESPESAS INDIRETAS } 

                    OPÇÃO: Lucro Presumido                     

COMPONENT
ES DO 

PERCENTU
AL %   INCIDÊNCIA           IMPOSTOS PERCENTUAL % 

OUTROS 
COMPONENTE
S 

PERCENTU
AL % INCIDÊNCIA 

BDI                             DO BDI (1)             

ADM.  
CENTRAL 

6,000
0 %   

SOBRE O CUSTO 
DIRETO DO 
EMPREENDIMENTO       PIS     

##
####### % 

ADMINISTRAÇÃ
O DA OBRA 0,000 % 

SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

LUCRO 
BRUTO 

8,000
0 %   

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 
EMPREENDIMENTO 

COFINS 
(4)   

##
####### % 

CANTEIRO DE 
OBRA   % 

SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

IMPOSTOS 
5,650

0 %   
SOBRE O PREÇO DE VENDA DO 
EMPREENDIMENTO ISS     

##
####### % 

MOB. PESSOAL 
E 
EQUIPAMENTO
S 0,000 % 

SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

IMPREVISTOS 
1,000

0 %   
SOBRE O CUSTO DIRETO DO 
EMPREENDIMENTO CPMF (3)     % 

EQUIPAMENTO
S DIVERSOS 0,000 % 

SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

DESP.  
FINANCEIRAS 

1,200
0 %   

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 
EMPREENDIMENTO 

IR = 15 
x 8% = 
1,20%     

##
####### % SEGUROS   2,500 % 

SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

OUTROS 
COMPONENT
ES  

3,940
0 %   

SOBRE O CUSTO DIRETO DO 
EMPREENDIMENTO 

CSLL = 
12 x 9% 
= 1,08%     

##
####### % 

TAXAS E 
EMOLUMENTO
S 0,500 % 

SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

  0,29                         % DIVERSOS (2)   % 
SOBRE O 
CUSTO DIRETO 

FÓRMULA BDI =   ( 1 + X ) x   ( 1 + Y 
) x   ( 1 + Z ) x   ( 1 + R ) -   1   

              ( 1 - I )                   TRIBUTO     RETENÇÃ
O   

                                  

  

  IR =   1,20   

  BDI =    ( 1,09940 ) ( 1,0120
0 ) ( 1,08000 ) ( 1,01000 )   -1     CSLL =   1,00   

    (
1 - 0,00650 -   0,0300

0 -   0,02000 -   0,00000   )       PIS =   0,65   

              
vide 

obs.: 4           
vide obs.: 3 

          COFINS =   3,00   

  BDI =   1,21362 -   1     
Variáveis constantes da 
fórmula:   

  

    ISS =   2,00   

        0,94350           X = Taxa da somatória das despesas indiretas: administração central e outros componentes,  

                    exceto tributos e despesas financeiras - X = (ADM. CENTRAL + OUTROS COMPONENTES); 

  BDI =   1,2862 -   1     Y = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - Y = (DESP. 
FINANCEIRAS); 

                    Z = Taxa representativa do lucro - Z = (LUCRO BRUTO);         

  
TAXA DO 

BDI =   28,62%           R = Taxa de risco do empreendimento (imprevistos) - R = (IMPREVISTOS);     

                    I = Taxa representativa da incidência dos impostos - I = (PIS + COFINS + 
ISS).     

OBSERVAÇÕE
S:  1 - QUANDO NÃO ORÇADOS E DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.                     

  
2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTROLES 
TÉCNICOS E CONSULTORIAS E OUTROS. 

  
3 – ISS é um imposto que incide sobre o preço de serviço, no Distrito Federal o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 40% do custo da obra, para 
o computo do ISS o valor será de 2% 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 
A N E X O   I I I  

PLANILHA DE ORÇAMENTO  EM  BRANCO  
 

  
PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO                                                                Secretaria 

Municipal e Administração                                                                            SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / 
SERVIÇOS 

 
  

 

  
  

  
  

  
DATA:  

  
07/04/15 

UNIDADE 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Unidade Gestora: 

PROJETO / 
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR NO DISTRITO DE ARANHA 

  

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA - PREÇO REFERENCIAL SETOP - DEZEMBRO 2014 
Código Dotação: 

CARIMBO/ASS.SEC. PLANEJAMENTO: 

  

  

  

Código: Fonte de recurso: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT.   UNI  
 PREÇO 

UNIT. 
(R$)  

 PREÇO 
TOTAL  (R$)   TOTAL ETAPA (R$)  

1.0 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
- para obras que exigem a 
utilização de grande quantidade de 
equipamentos e são executadas 
em locais distantes de centros urbanos 

       

1.1 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (2% 
custo direto) da obra 

           
1,00  vb    

2.0 
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

       

2.1 

BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA 
TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - 
PADRÃO DEOP 

           
1,00  UNI    

3.0 
TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 
(PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRASDE 
EDIFICAÇÃO) 

       

3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA 

    
1.125,07  M²    

3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
TERRENO MANUAL, COM SOQUETE 

       
116,46  M²    

3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M         
45,94  M³    

4.0 
PREPARO DO TERRENO 

       

4.1 

CAPINA MANUAL DO TERRENO 
    

1.125,07  M² 

5.0 
LOCAÇÃO DA OBRA 

       

5.1 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)      
625,93  M²    

6.0 
TRANSPORTES (PARA IMPLANTAÇÃO DE 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO)        

6.1 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA 

        
45,94  M³    

6.2 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 
> 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) 

      
918,80  M³KM    

7.0 
ARMAÇÃO 
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7.1 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60   
7.000,00  KG     

7.2 

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B 
SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO 
DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 
X 150 MM / TIPO DA 
MALHA: QUADRANGULAR) 

   
1.399,50  KG     

8.0 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 

       

8.1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 

     
256,22  M²    

8.2 

ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL 
TIPO "A" (H = 2,11 À 3,20 M) 
COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS 
MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL 
MENSAL) 

       
716,79  M³XMÊS    

8.3 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM 
OBRA FCK >= 10 MPA, BRITA 1 E 2 EM 
ESTRUTURA 

       
30,00  M³    

8.4 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 
FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA 

       
40,02  M³    

9.0 
ALVENARIAS E DIVISÕES 

       

9.1 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, 
CONCRETO FCK = 20 MPA, 
SEM ARMAÇÃO E = 20 CM 

       
99,00  M²    

9.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 
CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO 

  
2.585,40  M²    

10.0 
ANDAIME 

       

10.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
METÁLICO PARA FACHADA, 
INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-
CORPO 

     
496,02  M²    

11.0 
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

       

11.1 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 
15 CM EM DIAGONAL, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO4 

       
60,32  M²    

11.2 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER 

    
1.017,42  M²    

11.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E 
AREIA 

      
144,00  M²    

12.0 
RODAPÉS 

       

12.0 RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM         
155,14  M    

13.0 
SOLEIRAS E PEITORIS 

       

13.1 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 
3 CM 

       
32,40  M    

13.2 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 
3 CM 

        
10,00  M    

14.0 
PINTURA 

       

14.1 
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS 
SEM MASSA CORRIDA, 
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR 

     
603,66  M²    

15.0 
PISOS 

       

15,1 
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM 
ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 
CM 

      
654,56  M²    

15,2 

PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 
30 X 30 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

       
144,16  M²    

16.0 
PADRÃO SEE 

       

16.1 

LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPa 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , 
DESFORMA ( FUNDO CAIXA 
DÁGUA E COBERTURA) 

     
238,93  m²    
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17.0 
DRENAGEM 

       

17.1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 
PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 

      
100,00  M    

18.0 
COBERTURAS 

       

18.1 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA 

       
66,00  m²    

18.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 8 MM 

       
66,00  m²    

18.3 
COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA 
COM TRATAMENTO ANTI-CHAMA 

     
526,68  m²    

19.0 
ESTRUTURA METÁLICA 

       

19.1 

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE 
E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE 
QUADRA POLI ESPORTIVA EM 
AÇO SAC-41, PINTADA 

     
526,68  m²    

20.0 
OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) 

       

20.1 

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - 
E = 6 CM - FCK = 25 MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM 

     
466,56  m²    

21.0 
PADRÃO SEDS (Esquadrias) 

       

21.1 

ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA 
FIO 12, # 7,5 CM, TUBO 
FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM 
FUNDAÇÃO DE 
CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 
CM, INCLUSIVE UM PORTÃO 
(180 X 210 CM) E PINTURA 

      
140,00  m    

21.2 PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO 
COM CADEADO 

           
2,10  m²    

21.3 PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 
SAE 1020 - PADRÃO SEDS 

        
27,72  m²    

21.4 
JANELA BASCULANTE METÁLICA EM QUADRO 
CANTONEIRA 3/4"x 3/4" x 
1/8" COM TELA MOSQUITEIRO - PADRÃO SEDS 

           
5,67  m²    

21.5 JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E 
GRADE - PADRÃO SEDS 

       
32,40  m²    

22.0 
DIVISÓRIA EM PEDRA 

       

22.1 
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO 

       
22,80  m²    

23.0 
LOUÇAS E METAIS 

       

23.1 
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, 
INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO 
E LIGAÇÕES CROMADAS 

          
6,00  UNI    

23.2 
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA COM AREJADOR, 
ACABAMENTO CROMADO 

          
7,00  UNI    

24.0 
BANCADA 

       

24.1 BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA 

          
3,60  m²    

25.0 
PAISAGISMO 

       

25.1 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 

      
750,00  m²    

26.0 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E 
INFRA ESTRUTURA DE CFTV        

26.1 % VALOR DO PROJETO            
1,00       

27.0 
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 

       

27.1 % VALOR DO PROJETO            
1,00       
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28.0 
PROJETOS 

       

28.1 
PLANILHA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO - AREA <= 
600 m² - FAIXA A 

           
1,00  VB    

28.2 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
HIDRO SANITÁRIAS - FAIXA C 

           
1,00  PR A1    

28.3 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS - FAIXA C 

           
1,00  PR A1    

        
  

  SUB-TOTAL     
  

  BDI = 28,62%     
  

  TOTAL     
  

SOLICITANTE: RECEBIMENTO COMPRAS: AUTORIZAÇÃO SMA: 

____________________________________   ___/___/___ ___/___/___  _____:____h ___/___/___  _____:____h 
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TOMADA DE PREÇOS Nº004/2015 
 

ANEXO IV 
 DO CREDENCIAMENTO 

 

 

REF:  Licitação Modalidade _________________________________n.º ___________ 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

Prezados Senhores,  

 

 

 Pela presente, credenciamos o Sr. ______________________, estado civil, ________________naturalidade, 

_______________________, nacionalidade, ____________________, CPF: ________________________, Cédula de 

Identidade: __________________________, residência, __________________________, telefone, 

_________________________, profissão, ________________________, para representar nossa empresa em todos os 

atos e reuniões relativos à Licitação, em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentações 

e propostas de licitantes, fazer manifestação oral ou escrita nas sessões de abertura dos envelopes contendo a 

documentação e proposta de preços. 

 

 

Brumadinho, __________, de ________________________de 2.015 

 

 

Assinatura e carimbo do licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº004/2015 
ANEXO V” 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N.º 0/2.015–  TOMADA DE PREÇOS  n.º003/2015 
 
Pelo presente instrumento contratual que entre si celebram de um lado o Município de Brumadinho, inscrito 

no CGC/MF sob o n.º 18.363.929/0001-40, com sede a Rua Dr. Victor de Freitas, 28- centro - Brumadinho - 

MG, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Brandão, e a  Sra. Andressa Rezende 
Jardim Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa............................, com sede à, inscrita no CNPJ sob o 
n.º........................, neste ato representada pelo Sr............................., residente e domiciliado à Rua portador 

do CPF: n.º..................., , Cédula de Identidade............................. doravante denominado CONTRATADO, 

celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, vinculado ao edital e anexos, regido pelas 

disposições constantes na Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato, cujas especificações detalhadas constam no edital e seus 

anexos, a “Contratação dos Serviços de Engenharia para a “EXECUÇÃO DE OBRAS NO GALPÃO DE 
AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG”,    atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo 

mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material.  

1.2 - Todos equipamentos para perfeita execução dos serviços, serão fornecidas pelo Contratado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1 - O presente Contrato terá vigência de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias, a partir da primeira 
Ordem de Serviços, que autorizar o inicio dos trabalhos,  admitida sua prorrogação nos termos da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante termo aditivo. 

2.2 - Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do Contrato inicial, observada a legislação em vigor. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

3.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições constantes na 

planilha, proposta, fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e principalmente 

observando a Lei Federal n.º8.666/93, com as suas alterações, respondendo a parte inadimplente pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

3.2 - O CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, os serviços de acordo com o estipulado no presente 

Contrato. 

3.3 – O objeto será executado sob o regime de empreitada a preço certo e global, por medição, com 

fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  VALOR DO CONTRATO 
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4.1 – Pelo cumprimento do objeto do presente contrato, o Contratante pagará à Contratada, conforme 

medições mensais o valor total de R$ .................................(........................), pelo prazo de .............(.............), 

incluindo todas as despesas, considerando também a disponibilidade orçamentária em obediência à legislação 

específica.  

4.2 Os preços, objeto da presente prestação de serviços tem por base a última proposta apresentada 
pela CONTRATADA em conformidade com a planilha de orçamento elaborada pela Secretaria Municipal 
de Obras que tem como referência os valores oficiais do SETOP; 

4.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses expressamente, 

previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, inciso II, alínea “d”, desde que comprovado o desequilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 

de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – FATURA/PAGAMENTO 

5.1 - A condição de pagamento, a ser feita por meio de medições mensais (mês comercial), com prazo de 
até 10 (dez) dias para quitação, após a conferência pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos dos serviços prestados “atesto” do documento fiscal devidamente assinado por dois 
servidores, sendo que um dos servidores obrigatoriamente deverá ser engenheiro da Secretaria 
Municipal de Obras do Município, observadas as exigências de retenção para o INSS, conforme previsto 
na Instrução Normativa nº 100/93, ALÉM DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DAS 
CERTIDÕES NEGATIVAS DE FGTS E INSS EM CADA MEDIÇÃO. 
5.2 - Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as especificações contidas na 

proposta apresentada e no edital, sem qualquer ônus para o Contratante. 

5.3 – Deverá ser apresentado junto com a Nota Fiscal a Prova de Regularidade junto ao 
INSS/FGTS/REGULARIDADE TRABALHISTAS, Cópia da GPS referente ao mês de execução da obra 

devidamente quitada, Cópia da guia de recolhimento do FGTS e informações da previdência social GFIP, Cópia 

da Guia do ISSQN com número do contrato e número da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e contratuais, 

resultantes da execução deste Contrato. 

6.2 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

6.3 - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a legislação vigente; 

6.4 – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem como a matricula 

da obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, constando a identificação do contribuinte, sua 

própria razão social, e responsabilizar-se pelos recolhimentos mensais devidos, citando na GPS, como 

identificador o CEI da obra; 

6.5 - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

observando rigorosamente o que consta em sua Planilha, no que diz respeito as especificações dos serviços. 

6.6 – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços; 
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6.7 – Manter limpo o canteiro de obras; 

6.8 – Limpeza final da obra; 

6.9 – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas técnicas aplicáveis 

vigentes, no que tange aos requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade. 

6.11 - OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de 
medição (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), relatório 
fotográfico (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Prova de 
regularidade junto ao INSS, Prova de regularidade junto ao FGTS, e a Prova de regularidade 
Trabalhistas atualizadas; 
6.12 - Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido tendo o 
Setor de Engenharia 05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão da 
Nota Fiscal, como documento hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia para 
conferência final e aceitação, e fará o encaminhamento ao órgão responsável pelo 
pagamento, observados os prazos contratuais ou recomendar correções. Em caso de 
correções o Setor de Engenharia terá novamente 05 (cinco) dias para analisar novamente a 
documentação. 
6.13 - O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, 
no dia posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários de obras em 
concordância ao citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras 
deverá ser confeccionado de acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.  
Parágrafo único: Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 

convocatório, durante toda a execução do contrato. 
 

6.14 - A CONTRATANTE, poderá a qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, exigir a comprovação 

de quitação dos encargos descritos no Caput desta cláusula, como condição de pagamento dos créditos da 

Contratada; 

6.15 - Elaborar e fiscalizar os serviços através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tendo 

como base este termo e demais condições contidas no edital. 

6.16 - Apoio técnico na execução dos serviços. 

6.17 - Liberar os pagamentos dentro dos prazos propostos. 

6.18- É inteiramente responsável pela fiscalização para o  bom andamento dos Serviços, a Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo designado para o gerenciamento do contrato  o Sr. Ubiraci 
de Alcântara Marques Sôlha. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma 

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades previstas no “artigo 89 e seguintes” da “Lei Federal nº 8.666, e de suas alterações posteriores. 
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7.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá a CONTRATANTE, facultada ampla e prévia defesa 

à CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas na Lei em vigor. 

7.2 – O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou fato 

superveniente de o torne formal ou materialmente inexeqüível, devidamente comprovados, caracterizará a 

inadimplência da Contratada, nos termos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-a as sanções 

previstas no art. 87 da referida Lei, garantindo o direito a ampla defesa, e em especial: 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme 

disposto no inciso III, art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA  - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos através do Responsável credenciado SR. UBIRACI DE 
ALCANTARA MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL, que verificará a sua perfeita execução até o 
integral cumprimento definitivo do objeto. 
 

CLÁUSULA NONA  - DA RESCISÃO   

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou notificação Judicial 

ou Extra-Judicial, sem que a CONTRATADA tenha, por isso, direito a qualquer indenização, nas seguintes 

hipóteses, por ele cometidas: 

9.2 - Infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato. 

9.3 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte: 

9.4 - Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do Serviço, insistindo em fazê-

lo com imperícia ou desleixo: 

9.5 - Deixar de executar os serviços abandonando-os mesmo por motivo de força maior, desde que não 

comunique, prévia e imediatamente, ao Contratado. 

9.6 – E nos demais casos previstos no art. 78 da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS.    

10.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato; 
10.2 – Os preços da proposta não são padronizados. Foram elaborados de acordo com as condições de 

execução dos serviços e volumes apresentados. Caso haja qualquer outro serviço na mesma área e/ou local, os 

preços deverão ser previamente negociados, sendo necessário acréscimo,  este deverá esta vinculado à planilha 

orçamentária inicial constante no processo administrativo, compatíveis com o valor de mercado ou planilhas 

de índices oficiais (referencia TABELA DO SETOP). 
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10.3 – Os preços e demais condições foram elaborados de acordo com a legislação vigente  na data de sua 

emissão. Qualquer alteração nos mesmos implicará em correspondente variação nos preços propostos, até a 

data do efetivo pagamento; 

10.4 - Caso ocorra alguma eventualidade de paralisação dos serviços por conta do Contratante, fica a 

Contratada isenta das responsabilidades. 

10.5 – Aplica-se à execução do contrato a Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis aos 
contratos administrativos, bem como as demais legislações etinentes ao objeto do contrato, inclusive 
quanto aos casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos aditivos, quando for o 

caso, e outras determinadas em Lei, na forma prevista no Par. Único do Art. 61 da Lei n.º8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrá por conta da seguinte dotação 

Orçamentária: n.º ................................................,. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO   

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 04(Quatro) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Brumadinho,                    de 2.015 

 

Município de Brumadinho 

______________________________________________ 

Contratante 

_____________________________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  004/2015 
 

ANEXO V I 
 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 
 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

....................................., inscrito 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 disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não 

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

anos. 

 

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

 

_____________________________________ 

(data) 

 

 

 

Assinatura e carimbo do licitante. 
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ANEXO V I I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO AO EDITAL) 
 

OBS: PROJETOS QUE DEVERÃO SER RETIRADOS NA AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – 
BRUMADINHO/MG – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR NO DISTRITO DE ARANHA 
 
 

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e os serviços a serem executados. 

Este memorial deverá ser observado antes do início dos serviços e rigorosamente cumprido, em conformidade 

com o contrato, planilha da obra e demais documentos integrantes. 

 

2.  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

O prazo de execução dos serviços será de 540 dias a contar da data de início das obras. 

 

Todos os materiais que serão usados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial e especificação técnica exigida pelas Normas Técnicas Brasileira para 

Construção Civil e os respectivos projetos. Se as condições locais tornarem imprescindível a substituição de 

materiais, a contratada deverá antes da substituição desses, materiais, aqui especificados, consultar 

formalmente o preposto do contratante (PMB) e o engenheiro responsável pelo projeto. Os materiais deverão 

apresentar as mesmas funções construtivas, características e qualidade, além de serem aprovados 

previamente pela contratante. 

 

Todos os serviços serão executados, com o acompanhamento do responsável técnico da contratada e em 

completa obediência aos princípios e boa técnica de engenharia, devendo atender rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

 

Durante toda a obra será feita a remoção periódica e a correta destinação de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local. 

 

A contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - ART- CREA – relativo à execução da obra ou serviço de engenharia 

contratado. 
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É expressamente exigido o preenchimento do livro “DIÁRIO DE OBRA” (conforme lei 8666/93 – art.67º § 1) 

diariamente. O mesmo deverá permanecer na obra durante todo o tempo da execução e ser elaborado em duas 

vias, uma para a contratada e outra para os técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O 

diário deverá ser elaborado conforme modelo anexo, assinado pelo responsável técnico da contratada e todos 

os seus campos deverão ser preenchidos. 

 
3.  SERVIÇOS PRELIMINARES  
Limpeza do Terreno: Na área a ser edificada será realizada raspagem e limpeza do terreno, de modo a não 

deixar raízes ou tocos de árvores ou qualquer outro material orgânico que possam prejudicar os trabalhos da 

própria obra. 

 
Instalações provisórias: O contratado deverá instalar, em local a ser indicado pela contratante, instalações de 

vivência conforme especificações da NR 18 do MTE, dotados de sanitários, além de escritório, almoxarifado e 

refeitório para todos os funcionários. A limpeza permanente da área de intervenção compreende a manutenção 

do canteiro (circulações utilizadas, acessos e depósitos), com regular remoção de entulhos (carga, transporte e 

descarga) para local autorizado pelos órgãos competentes, e limpeza grossa e fina nas áreas de intervenção e 

nas circulações e acessos utilizados. Sugerimos a instalação de coletores de coleta seletiva em conformidade 

com a resolução 275 CONAMA. A limpeza Inclui ainda, a limpeza final quando da entrega dos serviços. Ao 

término dos serviços, o contratado deverá desmontar e remover todas as instalações provisórias (tapumes, 

gambiarras, contêineres, lonas e etc.), executando os consertos finais em muros e cercamentos e a limpeza em 

pisos, forros, paredes e instalações. O contratado será responsável por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer para reparar 

esses danos, inclusive danos causados a terceiros.  

 

Locação da Obra: Será feita com tábuas de pinus e pontaletes, com a marcação dos eixos de acordo com os 

projetos. A locação dos elementos de fundação e estrutura da obra deverá obedecer fielmente aos projetos 

arquitetônico, de fundações e cálculo. O nível de implantação da edificação será definido pela contratante e 

não deverá ficar abaixo do nível do terreno natural, quando este oferecer condição. 

 

Instalação da placa de obra: A contrata confeccionará e deverá instalar em local indicado, antes do início dos 

serviços, a placa da obra obedecendo ao modelo que será fornecido pela Prefeitura Municipal de Brumadinho 

(Metálica - 1,50 m x 1,00m). Deverá também efetuar a remoção em data indicada pelo contratante.  

 

4.  Fundação 
Concreto Estrutural Fck 20 MPa: Deverá ser dosado em central de concreto ou na obra com uso de 

betoneira, com o devido controle tecnológico deverá ser adensado mecanicamente, com vibrador e mangote 

com as bitolas recomendadas. O lançamento e aplicação do concreto serão feitos cuidadosamente, de tal forma 

que não ocorra o desagregamento dos materiais, é indispensável o uso de vibrador durante as concretagens. A 

contratada deverá retirar corpos de prova e realizar os testes conforme Norma Brasileira, os resultados deverão 

ser fornecidos ao contratante. 
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Escavação Manual: Deverá ser executada com uso de ferramentas adequadas, observando que, caso seja 

necessário o escoramento de solo deverá empregar pranchas e longarinas, de acordo com as Normas de 

Segurança do Trabalho. Este serviço, assim como o escoramento deverá fazer parte do preço proposto para 

escavação, e não será medido em separado. 

 

Nivelamento e compactação de fundo de valas e cavas: de fundação, com compactador, sem aplicação de 

água, de forma que não fique material solto.  

 
Formas: Para a execução das fôrmas deverá ser utilizada madeira de pinus e/ou compensado resinado 

plastificado, seguindo as especificações do projeto, deverão ser entroncadas e cimbradas de modo a não haver 

deformações nas peças durante ou após a concretagem. Serão todos os cuidados especiais, no sentido de 

assegurar o correto posicionamento das armaduras. 

 

Reaterro: O aterro deverá ser feito em conformidade com a cota do projeto. Deverá ser feito em camadas 

máximas de 15 cm de espessura, com apelamento mecânico. O preço deverá estar incluso no valor da 

escavação, carga, transporte e descarga do material de empréstimo. Não poderá ser utilizada água para 

compactação. 

  

Laje Impermeabilizada: Sobre o aterro compactado, será feita laje impermeabilizada com 10 cm de espessura, 

em concreto virado mecanicamente 20 MPa. 

 

5.  Alvenaria 

Alvenaria Bloco 020: Alvenaria de bloco de concreto estrutural de 0,14 x 0,19 x 0,39 m. e com canaletas de 

amarração em concreto armado (vergas/contra vergas e respaldo). 

Altura interna da residência será de 2,80 m. (pé direito). 

 
6.  Estrutura do Pilar 
Fôrma: Para a execução das fôrmas deverá ser utilizada madeira de pinus e/ou compensado resinado 

plastificado, seguindo as especificações do projeto, deverão ser entroncadas e cimbradas de modo a não haver 

deformações nas peças durante ou após a concretagem. Serão tomados cuidados especiais, no sentido de 

assegurar o correto posicionamento das armaduras. 

 

Concreto Estrutural Fck 20 MPa: Deverá ser dosado em central de concreto ou na obra com uso de 

betoneira, com o devido controle tecnológico deverá ser adensado mecanicamente, com vibrador e mangote 

com as bitolas recomendadas. O lançamento e aplicação do concreto serão feitos cuidadosamente, de tal forma 

que não ocorra o desagregamento dos materiais, é indispensável o uso de vibrador durante as concretagens. A 

contratada deverá retirar corpos de prova e realizar os testes conforme Norma Brasileira, os resultados deverão 

ser fornecidos ao contratante. 

  

Toda estrutura será armada com aço CA-50 e/ou CA-60: A ferragem será cortada e dobrada a frio, de 

acordo com as especificações do projeto estrutural, amarradas com arame PG-7, e deverão ser usadas 
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pastilhas e/ou espaçadores, de modo a não permitir o deslocamento da ferragem dentro da forma. O 

recobrimento mínimo das armaduras, de qualquer elemento enterrado, será de no mínimo 3 cm, ou atendendo 

as especificações da NBR 6118. 

 

A estrutura será executada de acordo com os projetos, cálculo Estrutural e as normas da ABNT inerentes. No 

dia da concretagem deverá ser realizada uma revisão da limpeza no interior de todas as formas, a vedação das 

juntas caso haja previsão, de modo a se evitar a fuga de parte do concreto.  

 

7.  Estrutura da Viga 

Fôrma: Para a execução das fôrmas deverá ser utilizada madeira de pinus e/ou compensado resinado 

plastificado, seguindo as especificações do projeto, deverão ser entroncadas e cimbradas de modo a não haver 

deformações nas peças durante ou após a concretagem. Serão tomados cuidados especiais, no sentido de 

assegurar o correto posicionamento das armaduras. 

 

Concreto Estrutural Fck 20 MPa: Deverá ser dosado em central de concreto ou na obra com uso de 

betoneira, com o devido controle tecnológico deverá ser adensado mecanicamente, com vibrador e mangote 

com as bitolas recomendadas. O lançamento e aplicação do concreto serão feitos cuidadosamente, de tal forma 

que não ocorra o desagregamento dos materiais, é indispensável o uso de vibrador durante as concretagens. A 

contratada deverá retirar corpos de prova e realizar os testes conforme Norma Brasileira, os resultados deverão 

ser fornecidos ao contratante. 

  

Toda estrutura será armada com aço CA-50 e/ou CA-60: A ferragem será cortada e dobrada a frio, de 

acordo com as especificações do projeto estrutural, amarradas com arame PG-7, e deverão ser usadas 

pastilhas e/ou espaçadores, de modo a não permitir o deslocamento da ferragem dentro da forma. O 

recobrimento mínimo das armaduras, de qualquer elemento enterrado, será de no mínimo 3 cm, ou atendendo 

as especificações da NBR 6118. 

 

A estrutura será executada de acordo com os projetos, cálculo Estrutural e as normas da ABNT inerentes. No 

dia da concretagem deverá ser realizada uma revisão da limpeza no interior de todas as formas, a vedação das 

juntas caso haja previsão, de modo a se evitar a fuga de parte do concreto.  
 

8.  Laje  
Laje de cobertura: A laje para forro será pré-moldada de concreto, treliçada, de boa procedência, obedecendo 
as orientações técnicas do fabricante, principalmente no que tange à contra-flecha e o capeamento. 

 
9.  Piso 
Contra Piso: Sobre a laje impermeabilizada será feito o contra piso, com espessura de 3,0 cm com argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:5, sarrafeado e desempenado, de modo a obter uma superfície adequada o 

suficiente para receber o piso cerâmico. 

 

Piso Cerâmico: deverá ser fornecido e instalado piso cerâmico esmaltado PEI 5 (31x31 cm) marca Portobello, 

Cecrisa, Eliane ou equivalente, com juntas a prumo, colocados nos banheiros até o teto. O assentamento será 
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feito com argamassa AC II para colocação de placa cerâmica, aplicada com desempenadeira denteada.O 

alinhamento das juntas será rigoroso e constantemente controlado, sendo que a espessura delas não devera 

ultrapassar 1,5mm.O rejuntamento da cerâmica será realizado 48h após o assentamento, utilizando 

Argamassa Quartzolit flexível.A limpeza do revestimento deverá ser feita imediatamente após o rejunte, 

utilizando-se esponjas úmidas.O revestimento de piso somente será executado após término de serviços que 

possam danificar o piso instalado. 

 

Piso Bloquete: Os pisos dos acessos de veículos serão executados com bloquetes sextavados com espessuras 

de 8cm, assentado sobre colchão de areia com espessura média de 5cm e rejuntado com areia. 

 

Rodapé: Será em mármore branco com largura mínima de 10 cm, assentado com a mesma argamassa, e 

respeitado o alinhamento das juntas do piso. 

 

Soleira: Os materiais para execução de soleiras seguirão as especificações do 

projeto e especificações pertinentes na planilha. O assentamento das soleiras será realizado, utilizando-se o 

mesmo procedimento descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso. 

 
Piso passeio: No perímetro da edificação deverá ser executado passeio de concreto Fck 15 Mpa, com 

espessura de 8 cm, largura variável. Sobre o solo previamente nivelado e compactado mecanicamente, e após a 

verificação da conclusão dos serviços de instalações embutidas no piso será aplicada camada de lastro de 

concreto simples. Sobre o lastro serão fixadas a cada 3 m as juntas plásticas. Será então aplicada argamassa 

de regularização de cimento e areia traço 1:5. Os painéis deverão ser concretados alternadamente para 

permitir retração e dilatação sem fissuras. As superfícies dos pisos deverão ser curadas (cura úmida ou por 

aditivo químico) durante os 7 dias posteriores a sua execução. Para acabamento rústico será usada apenas 

desempenadeira para regularização da superfície.  

 
10. ESQUADRIAS 
Fornecimento e instalação de Janelas: de correr em metalon #18, nas medidas de projeto, acompanhando 

detalhes específicos do padrão. Antes de sua fixação na alvenaria, deverá a Prefeitura Municipal revisar com 

rigor todo o lote, observando o funcionamento dos mecanismos de abrir e fechar das peças de travamento, 

refugando as peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação.  Grades: Nas grades de ferro ou 

aço serão empregados perfis do tipo barra chata quadrada. 

 

Fornecimento e instalação de Portas: em chapa 18, dobrada, completa com ferragens e fechadura, com 

batentes metálicos de mesma chapa, protegidas com fundo à base de zarcão e pintada, em 2 demãos, com 

esmalte sintético, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m, 0,70 x 2,10 m e 0,90 x 2,10 m com portais também com 

chapa 18, com largura de 12,0 cm. 

 
  Os vidros: canelados de 04 mm de espessura terão que ter procedência conhecida e idônea, de 

características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de 

espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706. Seu assentamento deve ser 
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feito com massa branca preparada com óleo de linhaça de primeira qualidade, distribuídos pelas esquadrias 

conforme detalhes existentes. 
       
11. COBERTURA 

 Engradamento para telhado cerâmico: Deverão ser de peças de madeira parajú, devidamente montadas de 

forma que atenda os espaçamentos das telhas adotadas. As dimensões das peças serão tais que suportem as 

cargas conforme exigido nas especificações do fabricante e normas pertinentes. 

 

A cobertura deverá ser executada em telhas cerâmicas de acordo com o tipo de cobertura padrão PMB, de 1ª 

qualidade, e instalação nos lugares necessários (indicado no projeto ou pela contratante) de rufos e calhas, 

inclusive acessórios de fixação, conforme Normas do Fabricante. Colocação de cumeeira: O assentamento 

das peças de cumeeira, qualquer que seja o tipo de telhado, deverá ser feito em sentido contrário ao da ação 

dos ventos dominantes. 

A cobertura metálica deverá ser executada de acordo com as normas do fabricante, com caimento conforme 

indicação do fabricante ou inclinação mínima de 15%, com espessura 0,50 mm, telha metálica, galvanizada, 

trapezoidal, pintada, autoportante. Inclusive fornecimento, colocação, fundo e pintura de toda estrutura 

metálica. Serão cinco vigas treliça, com H=80cm, em perfil “U” aberto de 75mm e esp. #14mm. Tirantes 

rosquiável 5/8” a cada 2,00m com porca e contra porca nas extremidades. 12 longarinas de 15x7cm, esp. # 

13mm a cada 2,00m. Pilares, 5 un. em perfil “U” duplo (dobrado a frio) com 17x20cm, esp. # 13, altura livre de 

3,50m, fixados sobre chumbadores da base de pilar em concreto armado nas dimensões de (0,20x0,20)5un. 

Todo o concreto deverá ser virado mecanicamente, com apresentação da dosagem e retirada de corpos de 

prova para testes conforme Norma Brasileira. Placas de 20 x 20cm x1/2" sendo duas placas na base dos 

pilares e duas nas cabeças/pontas, inclusive parafusos de fixação. Fornecimento e colocação de 20,70,00m de 

calha galvanizada Nº. 24 GSG, desenvolvimento=45cm, inclusive saída de água Ø 100 mm e 30,00 metros 

condutores de PVC classe A.  

 
As calhas deverão ser colocadas sobre o beiral de todo telhado de maneira a evitar vazamentos por retorno de 

água; para tanto o recobrimento sobre a calha deverá ser de, no mínimo, 8 cm. Todos os escoamentos de 

condutos verticais deverão ser feitos em condutores de chapa galvanizada nº. 24, diâmetro 100 mm, com 

ângulo de 45, 60 ou 90 graus. As águas pluviais deverão ser conduzidas à caixa de inspeção externa da rede 

de pluvial, através de tubulação subterrânea em PVC. 

 

Instalação de rufo em chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento 20 cm, instalado com parafuso, gancho e 

demais acessórios galvanizados e rejuntamento com mastique tipo poliuretano entre as calhas. 

 

Instalação de condutores em chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento 50x100mm, instalado com 

parafuso, gancho e demais acessórios galvanizados. 

 

12. REVESTIMENTOS  
Chapisco: As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento apropriado e areia 

lavada traço 1:3, peneirada. 
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Revestimento com Argamassa: As paredes internas e externas, bem como as lajes de concreto, receberão 

revestimento em argamassa única, no traço 1:6 ou 1:2:8 de cimento, cal e areia lavada fina espessura e=20 

mm, desempenada e feltrada. Este revestimento deverá ser executado com um mínimo de 72 horas após o 

chapisco. 

 
Emboço: Nas paredes que receberão revestimentos cerâmicos, será feito o emboço com argamassa de cimento 

e areia lavada, sarrafeado e com trato poroso, no traço 1:6, espessura e=20 mm. 

 

As paredes dos banheiros receberão aplicação de cerâmica branca 20 x 20 cm, com juntas a prumo, 

colocados até o teto, marca Portobello, Cecrisa, Eliane ou equivalente. O assentamento será feito com 

argamassa AC II, aplicada com desempenadeira denteada e rejuntados com rejuntamento Branco. 

 
13. PINTURA 
Pintura anticorrosiva a cromato de zinco: Em todas as esquadrias e similares metálicos a serem pintados, 

deverão ser eliminados os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente. Após a limpeza aplicam-se 

duas demãos de tinta anticorrosiva até atingir a cobertura necessária a um bom acabamento. 

  

As esquadrias: serão pintadas com Esmalte Sintético Suvinil, Coral ou equivalente, em duas demãos, nas 

cores constantes do catálogo comercial do fabricante, a serem definidas pela fiscalização, quando da execução. 

 

A pintura de preparação de alvenaria: será precedida de lixação das paredes e tetos, a retirada de impurezas 

e poeira, e a aplicação de duas demãos de Selador Acrílico Suvinil ,Coral ou equivalente. 

 

As paredes de alvenaria: e tetos serão pintadas com duas demãos de Tinta Acrílica Suvinil Premium, Coral 

Plus, metalatex ou equivalente, nas cores constantes do catálogo comercial do fabricante, a serem definidas 

pela fiscalização, quando da execução. 

 
A pintura sobre portas: será feita após a aplicação de fundo nivelador com Esmalte Sintético Suvinil, Coral 

ou equivalente, em duas demãos com intervalo de aplicação de 4 horas, nas cores constantes do catálogo 

comercial do fabricante, a serem definidas pela fiscalização, quando da execução. A superfície a ser pintada 

deve estar firme, lixada, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Deve atender a especificação da NBR 11702. 

 

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
Reservatórios d’ água: serão em polietileno, com capacidade de 1000 litros, com tampa e conexões conforme 

constantes no projeto específico. Todos os serviços e materiais de entradas e saídas deverão estar previstos no 

preço proposto. 

 

A instalação hidro-sanitária: deverá obedecer ao previsto no projeto específico, no tocante às especificações 

técnicas, bitolas, locações, etc. Todos os tubos, conexões, ralos, caixas, conduítes e peças de ligação serão da 

marca Tigre, Amanco ou equivalente atendendo rigorosamente as prescrições da NBR 5626. As Válvulas, 

registros, torneiras, sifão, e demais peças metálicas serão da marca Deca, Docol ou equivalente, padrão C/50.  
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Os banheiros serão dotados de vaso sanitário de louça esmaltada marca Celite, Incepa, Icasa ou Deca. 

Assentados sobre argamassa, e afixados com parafusos tipo Castelo, com válvulas de descarga automática 

marca Deca, Docol ou equivalente. 

Acessórios (papeleira e saboneteira de parede) em metal cromado marca Deca, Docol ou equivalente. 

Os metais, válvula de descarga e outros, serão da marca Deca, Docol ou equivalente. 

  

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 As instalações elétricas deverão ser executadas em observância estrita ao projeto específico, em especial 

com relação a bitolas, capacidades, e localização das peças. Os materiais constituir-se-ão de condutores 

isolados anti-chama marca Prismian, Calander,Lousano ou Corfio embutidos nas lajes e alvenaria através de 

eletrodutos flexíveis de PVC das marcas Tigreflex, Tecnoflex, Amanco ou equivalente. A proteção de cada 

circuito elétrico será feito por meio de disjuntores eletromagnéticos marca Eletromar, GE, Steck ou 

Siemens.As tomadas e interruptores serão de embutir da marca Alumbra, Pial, ou Prime. Caixas e quadros da 

marca Cemar, Simens ou equivalente. Conjunto completo de luminárias de sobrepor para 2  lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32W e acessórios marca Ge, Osram ou equivalente.  
 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NBR-3 NBR 5410 da ABNT e com as normas da 

Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto previamente apresentado e aprovado 

pela prefeitura. Toda instalação deverá ser entregue testada, ficando a Prefeitura Municipal responsável pelo 

pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à rede pública, devendo ser apresentada a 

declaração da concessionária de que as entradas foram vistoriadas e estão em ordem. 
 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A contratada fica condicionada a elaborar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos 

projetos de obras, conforme Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA 

 

Para a execução da obra deverão ser observadas as considerações dispostas na Lei 1149/2000 Código de 

Obras e Código de posturas. As legislações citadas estão disponíveis no link 

http://www.cmbrumadinho.mg.gov.br/publicacoes  

 

Intervenção viária: Toda e Qualquer intervenção viária no município deverá ser previamente comunicada ao 

contratante, e somente ser executada mediante a autorização do Serviço de transito e Transporte de 

Brumadinho – SETRANSB, sendo a sinalização necessária da intervenção/obra será de inteira 

responsabilidade do contratado. 

 

Licença ambiental: Qualquer necessidade de intervenção ambiental, inclusive supressão de vegetação deverá 

ser previamente comunicada ao contratante, e somente ser executada após liberação da licença da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

 

Deverão ser observadas todas as exigências relacionadas à segurança do trabalho estabelecidas pela 

superintendência regional do trabalho inclusive a elaboração do PCMAT, PCMSO, PPRA e outros. É de inteira 

responsabilidade da empresa contratada a observação e adoção dos equipamentos de segurança que se 
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fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, 

não só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral do edifício. A 

contratada será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança da obra, estando 

obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pelas 

normas de segurança do trabalho nas atividades da construção civil. A contratada deverá fornecer, entre 

outros, os seguintes elementos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados: capacetes de 

segurança, botas de borracha e sapatos apropriados, máscaras para trabalho de pintura, máscaras e óculos 

de segurança para solda, luvas de lonas plastificadas ou de neoprene para o manuseio de solventes, 

impermeabilizantes e outros materiais corrosivos,  luvas de borracha para trabalho em circuitos e 

equipamentos elétricos, cintos de segurança, etc. 

 

A contatada deverá fornecer aos seus funcionários uniformes, específico para obras contratadas pela 
prefeitura de Brumadinho, com identificação da empresa e seguindo a padronização que será fornecida pela 

contratante.  

 

Ao final da obra o contratado deverá fornecer ao contratante o manual de uso e operação da edificação, 

especificando a forma correta de uso, manutenção e garantias, de todos os sistemas construtivos e da obra 

como um todo. 

 

Recebimento da obra: No recebimento da obra será verificado o fiel cumprimento ao contrato firmado, 

planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.  Após o término da obra a 

prefeitura fará o Recebimento Provisório da Obra, onde serão anotados todos os vícios de construção 

aparentes que deverão ser corrigidos pela Construtora. Somente após o reparo de todos os vícios de 

construção apontados no Recebimento Provisório, é que será expedido o Recebimento Definitivo da Obra. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº004/2015 
 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE COMPROMISSO – RESPONSAVEL TECNICO 
 

 

Licitação Modalidade de: _________________________________________________, n.º _____________ 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

A empresa ___________________________participante da licitação modalidade de ___________________, n.º 

__________________, destinada a contratação de empresa especializada engenharia civil para “EXECUÇÃO DE 
OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG”,  atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material.”,  atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, 

compromete a manter como responsável técnico dos serviços até a sua conclusão o Sr. 

______________________________________________, engenheiro _________________, CREA __________________, que 

está sendo apresentado no presente termo. 

Declara-se ciente de que a substituição do referido profissional somente será possível se previamente 

autorizado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, com a  devida justificativa, e deste que o novo 

responsável técnico preencha todos os requisitos exigidos no edital. 

O não cumprimento do presente compromisso implicará em desobediência ao art. 30, § 10 da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas no art. 88 da referida Lei. 

 

Brumadinho,  _________, de __________________________de 2.015 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

De acordo 

 

Nome e assinatura do responsável técnico 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
ANEXO IX 

A empresa ____________________, participante da licitação modalidade de __________________, n.º destinada a 

contratação de Empresa especializada para “EXECUÇÃO DE OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO 
DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG”,  atendidas as especificações, planilhas/propostas 

estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com 

fornecimento e aplicação de material.”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, 

Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sob forma de execução indireta e pelo 

regime de empreitada a preço unitário,  conforme planilhas, projetos, e demais documentos anexos ao 

processo, compromete-se a observar toda a  legislação trabalhista e previdenciária vigente, com relação aos 

empregados que estarão trabalhando na obra, e também prestar as seguintes informações à contratante: 

1) Na assinatura do contrato, a empresa entregará à Prefeitura Municipal, relação nominal e por função dos 

empregados que irão trabalhar na obra, acompanhada das respectivas fichas de registro dos mesmos; 

2) Toda alteração no quadro de empregados deverá ser comunicada à Prefeitura (Secretaria de Obras), com 

antecedência mínima de 24 horas,  emitindo-se nova relação nominal da equipe remanescente com indicação 

dos empregados que saíram, e dos que entraram (nesta hipótese, fornecer cópia autenticada da ficha de 

registros; 

3) A apresentação das faturas de medição serão acompanhadas das guias de recolhimento de INSS, e 

recolhimento de FGTS, onde constem os dados da obra, condição exigida pela liberação do respectivo 

pagamento. 

 

Brumadinho, _, de __________________de 2015 

 

Assinatura e indicação do responsável pela empresa licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015 

ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO 
ACESSIBILIDADE PORTADORES DE DEFICIENCIA – LEI 15.426/2005 – DECRETO 5.286/2004 

 

 

Eu ______________________, portador da CI __________, CPF: _______________________ representante legal da 

empresa ___________________________, declaro para os devidos fins e quem de direito for que: “Contratação dos 

Serviços de Engenharia para a EXECUÇÃO DE OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE 
ARANHA – BRUMADINHO/MG, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial 

Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de 

material.”,  atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico 

e demais documentos anexos. cumprirá as exigências de acessibilidade aos “Portadores de Deficiência “ 

conforme Lei n.º 115.426/2005 e Decreto n.º 5.296/2004. 

 

O dito é verdade e dou fé: 

 

Nome: 

Empresa: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 
 

ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

DANOS AO MEIO AMBIENTE 
 

 

Eu, ___________________________, portador da CI ___________________CPF: _______________________, declaro para  

“EXECUÇÃO DE OBRAS NO GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – 
BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial 

Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de 

material.”,  os devidos fins a quem de direito for que: a,  atendidas as especificações, planilhas/propostas 

estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, não causará danos ao meio 

ambiente, cumprindo as condicionantes previstas na licença de intervenção ambiental. 

 

 

O dito é verdade e dou fé, 

 

 

 

Nome: 

 

Empresa: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº004/2015 
 

 

                                     ANEXO XII 
 
 

                                     TERMO DE RENÚNCIA 
                                     ( Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, III) 

 
 

A EMPRESA, abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o n0 ........................................, participante da Licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 004/2015, promovida pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, por 

intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

vêm, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de 

HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o prosseguimento do certame licitatório.  

 

 

LOCAL E DATA 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF:  
 

OBS: A APRESENTAÇÃO DESTE TERMO DE RENUNCIA NÃO ESTÁ CONDICIONADO À HABILITAÇÃO E 
INABILITAÇÃO DOS LICITANTES, APENAS PARA AGILIDADE DO PROCESSO, CASO HAJA 
CONCORDANCIA DOS LICITANTES.  
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA 
TAL FINALIDADE. 
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ANEXO XIII 
 

REFERÊNCIA: TP N.º004/2015 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
DE BRUMADINHO  
 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada ________________________________________, telefone 
_____________, e-mail _______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou administradores, 
que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de 
confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° 
grau, ou por adoção e os servidores empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo 
a proibição até seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações aqui prestadas. 
 
 
 
___________________, ______________de ____________de _____________________ 
 
Atenciosamente, 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
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ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - C.G.C.: 18.363.929/0001-40 

         CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GALPÃO DO AGRICULTOR NO DISTRITO DE ARANHA - BRUMADINHO MG 

 

  

 

  30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias Total 

PROJETOS 

100%               100% 

7.845,83               7.845,83 

INSTALAÇÕES E OBRAS 

100%               100% 

21.457,86               21.457,86 

Trabalhos em Terra 

100%               100% 

7.826,39               7.826,39 

FUNDAÇÕES 

40% 60%             100% 

46.253,45 69.380,21             115.633,66 

ALVENARIAS E DIVISÕES 

  20,00% 80%           100% 

  41.681,17 166.724,19           208.405,36 

COBERTURA 

    30% 50% 20%       100% 

    62.090,18 103.483,52 41.393,44       206.967,14 

PISOS E RODAPÉS 

          20% 80%   100% 

          7.037,62 28.150,49   35.188,11 

ESQUARIAS / DIVISÓRIAS 
/ BANCADAS 

        20% 30% 30% 20% 100% 

        24.956,87 37.435,27 37.435,27 24.956,87 124.784,28 

PINTURA 

            30% 70% 100% 

            2.436,43 5.685,00 8.121,43 

ACABAMENTOS 
(Hidráulica/Elétrica/Louças 

e Metáis) 

      20% 20% 20% 20% 20% 100% 

      8.986,59 8.986,59 8.986,59 8.986,59 8.986,59 44.932,95 
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PAVIMENTAÇÃO 

          30% 30% 40% 100% 

          9.451,40 9.451,40 12.601,89 31.504,69 

DRENAGEM / 
PAISAGISMO 

            50% 50% 100% 

            6.838,67 6.838,67 13.677,34 

TOTAL 
                  

83.383,53 111.061,38 228.814,37 112.470,11 75.336,90 62.910,88 93.298,85 59.069,02 826.345,04 
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ANEXO XV 

D E C L A R A Ç Ã O   D E   V I S I T A   T É C N I C A 

 

Licitação Modalidade ________________________________n.º _______________ 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

  

Contratação de empresa para execução dos Serviços de Engenharia  para  a EXECUÇÃO DE OBRAS NO 
GALPÃO DE AGRICULTURA NO DISTRITO DE ARANHA – BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos. 
 

Prezados Senhores,  

 

 Declaramos ter realizado visita ao local especificado pelo responsável da Prefeitura Municipal, e que 

temos pleno conhecimento das condições e dos locais onde deverão ser executados os serviços a serem 

contratados. 

 

Atenciosamente,  

 

Brumadinho, ____, de _________________________________, de 2.015 

 

 

Assinatura do responsável pela visita e sua identificação e número de documento de Identidade. 

De acordo: 

 

A Empresa _________________________________________________________________ realizou a visita exigida no 

Edital supra, em _______/_____/_____. 

 

Assinatura e carimbo do funcionário da divisão de engenharia. 

 
 
 
 
 

 
 
 


