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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 

   

 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Regime de Execução: Execução indireta 

DATA DA ABERTURA:  17 de setembro de 2015 

HORÁRIO: 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

LOCAL: Prefeitura Municipal – Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – Bairro Centro – 
Brumadinho/MG – Sala de Licitações 
 

 

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) –  

 

 

Edital de Licitação Modalidade de TOMADA DE PREÇOS destinada EXCLUSIVAMENTE à 

participação de MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, 

qualificadas como tais nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

com ressalva do disposto no inciso II, do art. 49, da mesma Lei Complementar, para 

contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto de uma ponte sobre o 

Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão da via férrea na sede do Município de Brumadinho, 

atendidas as especificações, planilhas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais 

documentos anexos. 

 

Este processo administrativo licitatório, cuja realização foi autorizada pelo Sr. Denilson 

Vicente Fontoura, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, será regido pela Lei 

Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, 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, na Rua Dr. Victor de Freitas - 28, Centro, Brumadinho - MG, 

até às 10:00 horas do dia 17/09/2015 

 

1.2 - A abertura dos envelopes contendo a documentação será processada às 10:00 horas 

do mesmo dia, pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), no endereço acima 

indicado, perante seus membros e licitantes credenciados. 
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2 - OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

 

2.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a 

elaboração de projeto de uma ponte sobre o Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão 

da via férrea na sede do Município de Brumadinho, atendidas as especificações, 

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

 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 

MICROEMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas 

como tais nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações e Lei Complementar Municipal 069/2012.  

 

3.2 - Somente poderão participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica 

enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, devidamente registradas 

no CREA, e que tenha especificado, como objetivo social da empresa, expresso no 

estatuto ou Contrato Social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

Licitação.  

 

3.3 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

 

3.3.1 - Poderão participar da presente TOMADA DE PREÇOS, somente 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 anteriores à data de 

abertura desta Licitação.  

 

3.4 - A empresa interessada poderá realizar visita técnica na área indicada para a 

construção da ponte, cujos projetos são objetos da presente licitação,podendo ser 

agendada com o engenheiro Romero Gabyano Rufino, no telefone 3571-6056. O 

atestado de visita técnica será apresentado pela empresa interessada e assinado pelo 

engenheiro, ao final da visita. 

 

3.4.1 - A empresa interessada poderá, se assim preferir, apresentar declaração de 

que conhece as condições locais para a execução do objeto, informando que não 
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utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças de ordem 

técnica ou financeira. 

 

3.4.2 - O atestado de visita ou a declaração de que conhece as condições locais da 

execução do projeto deverá ser apresentado, juntamente, com o envelope de 

habilitação.  

 

3.5 - Não poderão participar desta Licitação: 

 

3.5.1 - Empresas que não se enquadrem nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações; salvo o não comparecimento de no 

mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados município de 

Brumadinho ou região metropolitana de Belo Horizonte, capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas neste instrumento convocatório; hipótese que será 

permitida a participação das demais empresas; 

 

3.5.2 - Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar 

contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

3.5.3 - Entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e 

impedidas de contratar com o Município de Brumadinho, conforme art. 87, inciso III, 

da Lei nº 8.666/1993;  

 

3.5.4 - Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

 

3.5.5 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 

36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho; 

 

3.5.6 - Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

 

3.5.7 - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

 

3.5.8 - A participação de empresas distintas, por meio de um único representante;  
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3.5.9 - Licitantes que tenham como sócio administrador ou representante legal 

qualquer servidor público;  

 

3.5.10 - Servidor ou dirigente Público, quer como pessoa física ou integrante de 

pessoa jurídica. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

4.1 - A sessão para abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à 

habilitação e propostas de preços terá início às 10:00 (dez) horas do dia 17 de setembro 

de 2015, na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas nº 28 – 

Bairro Centro – Brumadinho/MG. Os interessados deverão entregar os envelopes 

fechados (totalmente lacrados), até a data e hora marcados para abertura da sessão, 

contendo referências a esta Licitação conforme discriminados no subitem 4.3. 

 

4.2 - Não havendo expediente na data marcada, a sessão será adiada para o primeiro dia 

útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário, independentemente de qualquer 

comunicado.  

 

4.3 - O representante legal de cada licitante, identificado por documento hábil, 

impreterivelmente, no dia e horário, no local, definidos no preâmbulo deste Edital, deverá 

apresentar à Comissão de Licitação, simultaneamente, sua documentação e documentos 

de habilitação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados (lacrados) e 

rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, além da razão social e 

do CNPJ do licitante, os seguintes dizeres:  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02  

 

4.4 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não 

ser como ouvinte. Exceto se houver concordância dos licitantes presentes.  

 

4.5 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos 

licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.  
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4.6 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo 

licitante, mediante documento credencial, para falar em seu nome durante a reunião de 

abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.  

 

4.6.1 - Entende-se por documento credencial, apresentação conjunta dos 

seguintes documentos, POR FORA dos envelopes mencionados no subitem 4.3:  

 

4.6.1.1 - Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia com poderes 

de representação da empresa licitante;  

 

4.6.1.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 

firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e oferecer recursos ou 

abrir mão de prazo recursal e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da licitante;  

 

4.6.1.2.1 - O instrumento que outorga poderes ao representante deverá 

vir acompanhado do contrato social ou estatuto, com suas alterações, 

também, devidamente autenticado, podendo as cópias serem 

autenticadas por membro da CPL, mediante apresentação do 

documento original. 

   

4.6.1.3 - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho; 

 

4.6.1.4 - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo 

ente federado. 

 

4.6.2 - Nos casos previstos no subitem 4.6.1, será necessária a apresentação 

concomitante do original da cédula de identidade, ou carteira expedida por órgão ou 

conselho de classe que tenha força de documento de identificação (OAB, CREA, 

CAU, etc.), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social. A empresa licitante 

deverá juntar uma cópia do documento de identificação do seu representante 

legal. 

 

4.6.3 - Cada representante poderá representar apenas um licitante.  

 

4.6.4 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão de 

Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 

"Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial", ou quando esta o exigir.  
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4.6.5 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará o 

licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu 

nome.  

 

 

5 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

5.1 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta Tomada de 

Preços ressalvado o disposto no subitem 7.2 deste Edital.  

 

5.2 - No início da sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação 

serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a 

conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os 

membros da comissão e representantes legais dos licitantes presentes.  

 

5.3 - Não serão aceitos envelopes com conteúdos invertidos (proposta no envelope 

de documentos de habilitação e vice-versa), os quais serão automaticamente 

excluídos da presente licitação. 

 

5.4 - Eventualmente, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 

Comissão de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas 

em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou 

mediante publicação de aviso no DOM e DOE. 

 

5.5 - Serão inabilitados os licitantes cujos documentos de habilitação não atenderem às 

exigências deste Edital, não se admitindo complementação posterior.  

 

5.6 - Não havendo desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na fase de 

habilitação, a sessão será suspensa lavrando-se a respectiva ata.  

 

5.7 - Na hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes contendo as propostas 

comerciais serão rubricados em suas emendas pelos prepostos dos licitantes presentes e 

pelos membros da Comissão de Licitação, ficando os mesmos sob a guarda da Comissão 

para abertura em outra sessão, a ser indicada na ata ou mediante informação aos licitantes 

(que pode ser por correspondência, por e-mail, por fax ou por publicação).  

 

5.8 - Não havendo interposição de recursos na fase de habilitação, a abertura dos 

envelopes contendo as propostas dar-se-á no segundo dia útil que suceder a data do 

vencimento do prazo recursal, independentemente de qualquer comunicado expresso ou 
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publicação na imprensa oficial, prevalecendo o mesmo horário e local estabelecido no 

preâmbulo deste Edital. 

 

5.9 - Desde que transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tenha havido 

desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer, ou, ainda, após o julgamento dos 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação promoverá a abertura e julgamento das 

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

 

5.10 - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes.  

 

5.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e 

“Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade 

das propostas apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes não abertos, já 

rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário 

marcado para prosseguimento dos trabalhos.  

 

5.12 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros 

da Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão.  

 

5.13 - O envelope contendo a proposta de preços do licitante inabilitado lhe será devolvido, 

fechado, mediante recibo, após a homologação da presente licitação, ou inutilizado se não 

procurado pelo proponente no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos que se seguirem a 

essa data.  

 

5.14 - Em havendo desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na fase de 

habilitação, será procedida a abertura das propostas comerciais.  

 

 

6 - DA HABILITAÇÃO  

 

6.1 - Para fins de habilitação no certame, os interessados terão que satisfazer os requisitos 

dispostos neste item. 

 

6.2 - O licitante deverá incluir no ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

os seguintes documentos:  

 

6.2.1 - Relativamente à habilitação jurídica, o licitante deverá apresentar: 
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6.2.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor do licitante, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

 

6.2.1.2 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.  

 

6.2.1.3 - Cópia do Certificado de Registro Cadastral de fornecedor do 

Município de Brumadinho, em vigor.  

 

6.2.1.3.1 - Para obter o Certificado de Registro de Fornecedor da 

Prefeitura Municipal de Brumadinho, os interessados deverão efetuar a 

inscrição até o terceiro dia anterior à data de abertura deste certame, 

no Departamento de Licitação, apresentando para isso a 

documentação estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, artigos 27 ao 

31. 

 

6.2.2 - Relativamente à qualificação técnica o licitante deverá apresentar: 

 

6.2.2.1 - Certidão de registro emitido pelo CREA, da sede ou domicilio da 

empresa, comprovando a regularidade da empresa junto a este conselho 

profissional; 

 

6.2.2.2 - Indicação dos profissionais de nível superior que serão responsáveis 

técnicos pela execução do objeto da licitação, na qual deve constar o nome 

completo, a especialidade e o número de registro no CREA de cada 

profissional. 

 

6.2.2.3 - A relação da equipe técnica deverá estar acompanhada de 

declaração de seus membros, autorizando sua inclusão na equipe e 

comprometendo-se a participar efetivamente dos trabalhos, caso o objeto da 

licitação venha a ser contratado com a licitante. 

 

6.2.2.4 - Certidão de Registro no CREA dos profissionais de nível superior, 

indicados de acordo com o item anterior, comprovando a regularidade junto 

ao conselho profissional. 
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6.2.2.5 - Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

e devidamente registrados no CREA – CAT (Certidão de Acervo Técnico), que 

comprovem a capacidade técnica dos profissionais de nível superior, para 

o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com 

as parcelas definidas como de maior relevância técnica e de valor significativo 

do objeto desta licitação, quais sejam, projeto estrutural em concreto armado. 

 

6.2.2.5.1 - Os atestados devidamente registrados no CREA, em 

nome do profissional vinculado à empresa, a serem apresentados, 

deverão comprovar execução de projetos compatíveis e 

pertinentes com o objeto da licitação, conforme quadro abaixo, em 

pelo menos:  

 

QUADRO DE ACERVO TÉCNICO - PROJETO PONTE LAVRADO 

ITEM PROJETO EXECUTIVO QUANTIDADE UNIDADE 

1 
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM 
CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO DE 
VOLÚME MÍNIMO DE CONCRETO DE: 

100 M³ 

 

6.2.2.6 - Um atestado de execução de projeto estrutural em concreto armado 

com volume mínimo de 100 m³ (Cem metros cúbicos). 

 

6.2.2.7 - Um atestado de execução de perfuração tipo sondagem à percussão 

ou rotativa com profundidades mínimas de 20 m (Vinte metros lineares); 

 

6.2.2.8 - Atestado de visita ou a declaração de que conhece as condições 

locais da execução do projeto a obra e de que tomou conhecimento de todas 

as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação. 

 

6.2.2.8.1 - A visita deverá ocorrer conforme item 3.4 do Edital, devendo 

o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 3571-6056. 

 

6.2.2.8.2 - Para a vistoria, o representante legal da licitante deverá 

possuir credencial para tal finalidade, bem como estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil. 

 

6.2.2.9 - Não será permitida a apresentação de atestado de capacidade 

técnico-operacional emitido pela própria empresa.  



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Página 10 de 69 

 

 

6.2.2.10 - A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-

operacional em nome de si mesma será inabilitada, pois a atestação, como 

instrumento de prova, pressupõe, necessariamente, a expedição de 

documento por terceiro desinteressado no resultado do certame.  

 

6.2.3 - Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista o licitante deverá 

apresentar:  

 

6.2.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ;  

 

6.2.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal ou distrital, conforme o caso, relativa à sede e domicílio do licitante, 

pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto desta 

licitação;  

 

6.2.3.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a 

apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – RFB - e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN - referente a todos os tributos federais e à Divida Ativa da União – DAU 

– Port. 358, de 05.09.2014. 

 

6.2.3.4 - Prova da regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal ou 

Distrital, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, 

dentro do prazo de validade;  

 

6.2.3.5 - Prova da regularidade dos recolhimentos ao FGTS, expedido pela 

Caixa Econômica Federal, devidamente atualizados;  

 

6.2.3.6 - Prova da regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de 

débitos trabalhistas ou certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de 

negativa, nos termos da regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho.  

 

6.2.4 - Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do 

parágrafo 2º, artigo 32 da Lei 8.666/93 e de que tem pleno conhecimento e concordância 

com os termos e condições deste Edital, em papel timbrado do licitante, conforme modelo 

estabelecido no Anexo IX; 
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6.2.5 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal do Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel 

timbrado do licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo VIII 

 

6.2.6 - Declaração em atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do 

Município de Brumadinho/MG, conforme modelo estabelecido no Anexo XI 

 

6.2.7 - Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°, da Instrução 

Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e uma Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo X, deste Edital. 

 

6.2.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

6.2.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, a não 

ser que exista urgência na contratação.  

 

6.2.8.2 - A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no item 18 deste Edital, sendo facultado a Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

Contrato, ou revogar a licitação.  

 

6.2.9 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital.  

 

6.2.10 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor integrante 

da Comissão de Licitação, mediante a apresentação dos respectivos originais, para o 

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

 

6.2.11 - Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade, em vigor, na 
data da apresentação das propostas.  
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6.2.12 - Os documentos que dependam de prazo de validade e que esta não esteja 

especificada no próprio corpo, em lei, ou neste Edital, devem ter sido expedidos, no 

máximo, até 60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação das propostas.  

 

6.2.13 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação, deverão estar em nome do licitante e, com o número do CNPJ e endereço da 

matriz, se o licitante for matriz, e da filial se o licitante for filial. Serão dispensados da 

obrigatoriedade de constar no nome e no número do CNPJ da filial aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz.  

 

6.2.14 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições.  

 

6.2.15 - A Comissão de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, 

inclusive da autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, 

não podendo o licitante se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.  

 

6.2.16 - Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documento 

de habilitação que não tenha sido entregue na sessão própria.  

 

6.2.18 - As declarações exigidas neste Edital deverão estar emitidas em papéis 

timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.  

 

6.2.19 - Todos os documentos exigidos neste Edital, formalizado pelo próprio 

licitante, deverão ser apresentados em papel timbrado e o representante legal que assinar, 

deverá estar credenciado para esse fim e ser comprovada a legitimidade à Comissão de 

Licitação, se vier a ser exigida.  

 

6.2.20 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 

01, deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem 

indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 

correspondente.  

 

6.2.21 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão de Licitação, a seu 

juízoexclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, 

divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados, oportunizando o direito de defesa.  

 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Página 13 de 69 

 

7 - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope n.º 02 

 

7.1 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.  

 

7.2 - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá 

desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.  

 

7.3 - 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: 

 

7.3.1 - Especificação do objeto ora licitado; 

 

7.3.2 - 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; 

 

7.3.3 - O prazo máximo para execução dos serviços, não superior a 60 

(sessenta) dias, observado o Cronograma Físico Financeiro e Executivo – 

Anexo VI desta Tomada de Preços; 

 

7.3.4 - 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); 

 

7.3.5 - As propostas serão apresentadas em papel timbrado da firma licitante, 

datilografadas ou digitadas, em original podendo ser desclassificadas aquelas que: 

 

7.3.5.1 - Não observarem a legislação e atenderem aos termos do presente 

Edital. 

 

7.3.5.2 - Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

 

7.3.5.3 - Não estiverem assinadas pelo representante da firma licitante. 

 

7.3.5.4 - Contiverem preços excessivos ou comprovadamente inexequíveis, 

observadas as disposições contidas nos artigos 44, parágrafo 3.º e 48, inciso 

II, ambos da Lei federal n.º 8.666/93. 
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7.3.5.4.1 - Para averiguação da exequibilidade dos preços propostos, 

será observado ainda, o art. 48, par. 1º da Lei federal 8.666/93. 

 

7.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem 

preços ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

 

7.5 - ANEXO II - Modelo de Proposta de Preço. 

7.6 - 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. 

7.7 - A empresa deverá preencher a planilha de orçamento em branco, ANEXO II 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, 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. 

7.8 - 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 - DO TIPO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - O tipo da presente licitação será de menor preço, 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; 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 neste 

Edital. 

 

8.2 - 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 Permanente de Licitação a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis com o presente instrumento convocatório, dentro dos seguintes critérios: 
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8.2.1 - Será considerada vencedora a proposta que ofereça, de forma exequível, o 

menor preço global observado o disposto no Edital; 

 

8.2.2 - 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; 

 

8.2.3 - 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 subitem 9.1, o tipo licitação e os critérios de 

julgamento estabelecidos neste Edital; 

 

8.2.4 - 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; 

 

8.2.5 - 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 aos 
documentos que, originalmente, deveriamfigurar na proposta.  

 

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR 

 

9.1 - Observar todas as disposições contidas no Memorial Descritivo - Anexo IV deste 

Edital. 

 

9.2 - Acatar toda orientação advinda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

– SMOSP – com relação aos projetos ora licitados. 

 

9.3 - Permitir e facilitar à SMOSP a inspeção dos projetos, no horário normal de trabalho, 

prestando todas as informações solicitadas por ela. 

 

9.4 - Informar à SMOSP a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, dentro do prazo previsto, sugerindo 

as medidas para corrigir a situação. 

 

9.5 - Executar, imediatamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, as alterações 
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que se fizerem necessárias nos trabalhos sob sua responsabilidade, apontadas ou não 

pela SMOSP. 

 

9.6 - Caso se detecte erro de projeto durante a execução da obra, deverá proceder as 

alterações que se fizerem necessárias, sem ônus para a Administração, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação pela SMOSP. 

 

9.7 - Encaminhar à SMOSP, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início, 

uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do Projeto no CREA/MG. 

 

9.8 - Aprovar, junto aos órgãos municipais responsáveis e concessionárias públicas, os 

projetos pertinentes. 

 

9.9 - Deverão ser entregues os boletins de sondagem com o perfil do solo, juntamente com 

o relatório apresentando fotos do local, planta de locação e situação e o RN dos furos, além 

de descrição das camadas, índice de resistência, gráfico de Resistência ‘versus’ 

Profundidade, classificação das camadas, nível freático, profundidade e limite da 

sondagem por furo, tudo conforme as NBR’s e demais Normas que regem o assunto. 

 

9.10 - Entregar, juntamente com o(s) Projeto(s): Caderno de Especificações (encargos), 

Lista de Materiais, Memorial Descritivo e outros que se fizerem necessários. 

 

9.11 - Os projetos deverão ser entregues, preliminarmente, para aprovação, em uma via 

plotada em A0, COM SELO DE DESENHO IDENTIFICADO E ASSINADO PELO 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, após aprovados em 10 pranchas em A1 do projeto 

estrutural, 4 pranchas  do projeto de Terraplanagem em planta em formato A1, 5 pranchas 

do projeto de Terraplanagem em seções no formato A1 e 5 pranchas do projeto de 

Drenagem Pluvial em formato A1, todos deverão ser entregues também em arquivo 

eletrônico 2 cópias (CD) compatível com CAD extensão .dwg ou equivalente além de 

Planilhas de Quantidades e Custos em formato Excel. 

 

9.12 - Elaborar o Cronograma físico-financeiro pertinente a execução de tais projetos de 

forma a remunerar os serviços correspondentes a cada fase dos projetos efetivamente 

concluída. 

 

9.13 - Responsabilizar-se única e exclusivamente pela exatidão dos estudos, cálculos e 

projetos que elaborar. 

 

9.14 - A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato. 
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9.15 - A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a encargos 

trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 

em razão da prestação de serviço objeto deste contrato. 

 

9.16 - A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a 

causar ao Município de Brumadinho ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 

ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações 

contratuais e/ou legais a que estiver sujeita. 

 

9.17 - A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT. 

 

9.18 - A contratada adjudicatária deverá dar início aos serviços, imediatamente após o 

recebimento da ordem de serviço e entregar os serviços concluídos no prazo estipulado na 

Ordem de Fornecimento/Serviços e/ou no cronograma físico-financeiro. 

 

9.19 - A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Contratante. 

A Contratada, em todas as fases da execução dos serviços, deverá obedecer estritamente 

ao disposto nas orientações do Contratante, sob pena de responsabilização por eventuais 

desvios. 

 

9.20 - Designar um funcionário para acompanhamento do objeto contratado e atendimento 

personalizado das reclamações feitas pela Contratante. 

 

9.21 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela mesma pessoa jurídica que participou da 

licitação, ou seja, deverá contar o mesmo CNPJ da empresa vencedora da licitação. 

 

9.22 - Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentados a Prova de regularidade 

fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN - referente a todos os tributos federais e à Divida Ativa 

da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014 e a Prova da regularidade dos recolhimentos 

ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizados. 

 

9.23 - A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

9.24 - A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos 
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serviços e as disposições vigentes relativas à acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiência física (Lei nº 10.098, de 19/12/2000), à arqueologia e ao meio ambiente, 

conforme legislação específica para cada caso. 

 

9.25 - Os autores dos Projetos deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 

especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou outro órgão de classe, 

conforme for o caso. 

 

9.26 - Os autores dos Projetos deverão emitir parecer, em caso de necessidade de 

alteração de qualquer componente dos mesmos, em decorrência de problemas na 

concepção ou de fatos imprevisíveis, sem ônus ao Município. 

 

9.27 - Os autores dos Projetos deverão ceder os direitos patrimoniais e de propriedade 

intelectual do objeto contratado, para a Administração do Município, para que possam ser 

utilizados em todo ou em partes de acordo com as demandas previstas no edital 

 

9.28 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião desta 

licitação. 
 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

10.1 - Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento dos serviços através da Comissão 

de Fiscalização. 

 

10.2 - Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre 

quaisquer dúvidas com relação aos serviços. 

 

10.3 - Emitir a O.S. (ordem de serviços) indicando o local de execução dos serviços assim 

como o prazo de execução do mesmo. 

 

10.4 -Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre qualquer modificação na 

execução dos serviços ou cronograma dos mesmos. 

 

10.5 - Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e seu respectivo 

pagamento.  
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11 - PRAZO DE EXECUÇÃO   

 

11.1 - Para execução dos serviços deverão ser observados os prazos contidos no item 14 

do Memorial Descritivo – Anexo IV deste Edital. 

 

 

12 -  DOS PREÇOS 

 

12.1 - Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da “planilha de 

orçamento” elaborada pelo Município, o valor teto dos serviços licitados é de 

R$69.821,37(sessenta e nove mil, oitocentos e vinte umreais e trinta e sete centavos), 

TENDO REFERÊNCIA A TABELA DE PREÇOS DO SETOP; sendo desclassificadas 

todas as propostas com preço total acima deste valor. 

 

13 - DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1 - A prestação de serviços objeto desta licitação será formalizada mediante 

contrato, a ser assinado pelas partes, cuja minuta se encontra no AnexoVII deste 

Edital. 

 

13.2 - O licitante adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do 

recebimento da convocação da Prefeitura de Brumadinho, para assinatura do 

contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

legalmente estabelecidas. 

 

13.3 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 

da empresa vencedora perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de 

validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 

passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

13.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a empresa 

vencedora será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade de que trata o subitem 13.3, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 

realizar; 
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13.5 - Se a empresa vencedora, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 

13.3 ou se recusar a retirar a assinar o contrato (neste caso caberá as sanções previstas 

no Edital e na Lei 8.666/93) a Administração poderá convocar os Licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições proposta 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou revogar a Licitação 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8666/93; 

 

13.6 - O contrato a ser celebrado, decorrente da homologação desta licitação, terá prazo de 

vigência de60 dias, contado da data de sua assinatura. Entretanto, não havendo a entrega 

do objeto deste contrato no prazo estipulado, por culpa do(a) CONTRATADO(A), o ajuste 

continuará vigente, a critério do CONTRATANTE, até que seja cumprido em sua 

integralidade, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

13.7 -   O contrato decorrente da homologação desta licitação poderá: 

 

13.7.1 - ser alterado pela Prefeitura de Brumadinho, unilateralmente, ou por acordo 

entre as partes, mediante termo aditivo, nos casos e condições previstos no artigo 

65 da Lei federal nº 8.666/93; 

 

13.7.2 - ter seus preços revistos para mais ou para menos para restabelecer a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a 

retribuição da Prefeitura de Brumadinho para a justa remuneração da prestação dos 

serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico –financeiro inicial do 

ajuste, nas hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei federal nº 

8.666/93. 

 

13.7.2.1 - Os novos preços ajustados deverão continuar sendo os mais 

vantajosos para a Prefeitura de Brumadinho, quando comparados aos preços 

praticados no mercado. 

 

13.8 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou reduções no objeto do contrato, que se fizerem necessários, por 

necessidade ou conveniência administrativa devidamente justificada, a critério exclusivo da 

Prefeitura de Brumadinho, observados os limites fixados no art. 65, § 1º, da Lei federal n. 

8.666/93, e relativamente às supressões resultantes de acordo, conforme disposto no § 2º, 

inciso II do mesmo artigo. 

 

13.9 - A Prefeitura de Brumadinho providenciará, por sua conta, a publicação do extrato do 

contrato celebrado, no órgão oficial “Minas Gerais” e no Diário Oficial de Brumadinho, como 

condição indispensável para sua eficácia. 
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13.10 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei federal nº 8.666, de 21/06/93, respondendo a 

parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  

 

13.11 - Fica obrigada a contratada a manter, durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por ocasião desta licitação. 

 

13.12 - A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo da 

equipe de servidores designados pela Secretaria Municipal de Obrasda Prefeitura de 

Brumadinho, que acompanhará e verificará a sua perfeita execução até o recebimento 

definitivo do objeto. Os nomes dos servidores designados pela Secretaria Municipal de 

Obras serão informados à contratada, por escrito, oportunamente. 

 

13.13 - É facultado à Prefeitura de Brumadinho, quando o convocado não assinar o termo 

de contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 

artigo 81 da Lei 8.666/93. 

 

 

14 - DO PAGAMENTO 

 

14.1 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, 

no Banco a ser informado no ato da assinatura do Contrato, para entrega do objeto prevista 

na Ordem de Serviço, no prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento definitivo dos 

serviços prestados, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela 

Fiscalização.  

 

14.2 -  As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 

 

14.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

 

14.4 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Prova de regularidade 

fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN - referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa 
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da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014, o Certificado de Regularidade do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 

em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 55, 

inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93, bem como a Prova de regularidade trabalhista, com a 

apresentação da respectiva certidão, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011, 

de 07 de julho de 2011; 

 

14.5 -  O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a contratada 

apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco. 

 

14.6 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 

14.7 - Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas 

referentes ao pagamento de fornecedores. 

 

 

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: 

022301.1545200322147.3.3.90.39.00 fonte100 ficha1117. 

 

 

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, 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. 
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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 subitem 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 

Prefeitura de Brumadinho e entregue, mediante protocolo, durante o expediente 

administrativo, no setor, sendo vedada a interposição através de qualquer outra forma. 

 

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 de Brumadinho 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções:  

 

18.1.1 - advertência;  

 

18.1.2 - multas:  

 

18.1.2.1 - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no 

caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos, contado da comunicação oficial;  
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18.1.2.2 - multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada 

sobre o valor total da proposta da licitante vencedora, pela recusa em assinar 

o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 

convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste 

Edital;  

 

18.1.2.3 - multa de mora no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre 

o valor total do contrato, pelo atraso no início da execução da obra, em 

relação ao prazo proposto e aceito;  

 

18.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura de Brumadinho, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

 

18.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior.  

 

18.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das 

obrigações estabelecidas no contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de até 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato.  

 

18.3 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Brumadinho, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas 

juntamente com as de multa, descontando-a da garantia prestada ou dos pagamentos a 

serem efetuados, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

 

18.4 - A multa aplicada não impede que a Prefeitura de Brumadinho rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções previstas neste item 18. 

 

18.5 - A mora no cumprimento da obrigação, além de sujeitar a CONTRATADA à aplicação 

de multa, autoriza a Prefeitura de Brumadinho, em prosseguimento ou na reincidência, a 

rescindir o Contrato e a punir a CONTRATANTE faltosa com a aplicação das demais 

sanções previstas neste item. 
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18.6 - A prévia defesa do interessado poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação do ato, elevando-se este prazo para 10 (dez) dias úteis no 

caso da penalidade prevista na alínea “d” do subitem 18. 

 

18.7 - Não conhecido, ou improvido, o recurso cabível, o valor da multa aplicada deverá ser 

recolhido à Prefeitura de Brumadinho, dentro de 3 (três) dias úteis após a respectiva 

notificação.  

 

18.8 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será comunicada 

por escrito ao licitante infrator, publicada no DOU/DOE, no que couber, e registrada no 

CRC.  

 

 

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 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhada, à Comissão Permanente de 

Licitação por e-mail: licitacao@brumadinho.mg.gov.brou por meio do Fax: (31) 3571-

3015 ramal 226. 

 

19.4 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados e outras informações que 

se fizerem necessárias relativas à presente Tomada de Preços serão divulgadas mediante 

publicação de nota no endereço http://brumadinho.registrocom.net e 

www.brumadinho.mg.gov.br ficando as empresas interessadas em participar do certame 

obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

 

19.5 -No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 

ou indenização, poderá ser: 

 

19.5.1 -adiada a data da abertura desta licitação; 

 

mailto:licitacao@brumadinho.mg.gov.br
http://brumadinho.registrocom.net/
http://www.brumadinho.mg.gov.br/
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19.5.2 - alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a 

sua realização. 

 

19.5.3 - anulada ou revogada apresente licitação. 

 

19.6 - Não serão permitidos a retirada dos envelopes apresentados e/ou cancelamento de 

propostas, pelas licitantes, após a sua entrega. 

 

19.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais,não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública da licitação. 

 

19.8 - Todos os anexos são parte integrante deste Edital, inclusive o que determina o 

inciso I § 2º do Art. 40 da Lei 8.666/93 – EDITAL DISPONÍVEL NO SITE: 

brumadinho.registrocom.netesite: brumadinho.mg.gov.br. 

 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

 

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTO EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO PELA 

LICITANTE; 

 

ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL; 

 

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BÁSICO; 

 

ANEXO V - PLANILHA DE ORÇAMENTOS; 
 

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CRONOGRAMA EXECUTIVO; 

 

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO; 

 

ANEXO VIII - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII, ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO; 

 

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 

ARTIGO N° 36 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO; 

 

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 

 

ANEXO XIII - PLANTAS; 

 

 

 

Esclarecimentos: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE 

BRUMADINHO, através do e-mail licitação@brumadinho.mg.gov.br. 

 

Brumadinho, 31 de agosto de 2.015 

 

 

 

 

DANIELLE FERNANDA LIMA DA COSTA ALMEIDA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

ROMERO GABYANO RUFINO 

ENGENHEIRO 

 

 

ANTÔNIO BRANDÃO 

PREFEITO 
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ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel personalizado da empresa) 

 

À: Secretaria Municipal de Administração 

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

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015  

 

Prezado Senhor,  

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta destinada a execução da seguinte obra: a 

contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto de uma ponte 

sobre o Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão da via férrea na sede do Munícipio de 

Brumadinho,atendidas as especificações, planilhas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e 

demais documentos anexos. 

 

Declaramos que o preço total, fixo e irreajustável de nossa proposta é de 

R$________________(         ), com fornecimento de todo material e mão de obra 

necessários, nos termos do Edital da Tomada de Preços acima citada. 

 

Declaramos que no preço proposto estão computados todos os custos com salários, 

encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, todos os tributos 

incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão-de-obra aplicáveis, bem como 

todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam sobre o preço global 

proposto para os serviços objeto desta Proposta.  

 

Os serviços terão início dentro do prazo estabelecido no Contrato, que será contado a partir 

de 05 (cinco) dias após a data de recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo 

SMOSP.  

 

O prazo de validade da proposta é de _____ (________) dias, contados da data de 

abertura da Tomada de Preço. (prazo não inferior a 60 (sessenta) dias).  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no 

prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  

DADOS DA EMPRESA  

Razão Social:  CNPJ:  

Endereço:  Tel/Fax:  

CEP:  Cidade:  UF:  

Banco:  Agência:  C/C:  
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DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA 

DO  

CONTRATO:  

Nome:  

Endereço:  

CEP:  Cidade:  UF:  

CPF:  Cargo/Função  

RG:  Órgão Expedido:  

Naturalidade:  Nacionalidade:  

 

 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal  

 

 

ESTE MODELO DEVERÁ PRECEDER A PLANILHA DETALHADA DE PREÇOS, 

QUANTITATIVOS. 
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ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO PELA LICITANTE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUAS CLARAS - PONTE DO LAVRADO

ELEMENTOS DE DESPESA / ITEM:SONDAGEM QUANT. UNID. VALOR TOTAL

1.0
Mobilização e desmobilização de equipamento para execução de sondagem 

mista (rotativa) - Ø Hw. 1,00 vb.

1.1
Sondagem mista (rotativa) Ø Hw em solo 1ª categoria com SPT a cada metro.

15,00 m

1.2

Sondagem mista (rotativa) Ø Hw em solo de 2ª categoria com utilização de 

peças de widia. 9,00 m

1.3

Sondagem mista (rotativa) Ø Hw em pedregulho, matacão ou rocha com 

utilização de peças diamantadas. 18,00 m

1.4
Taxa de deslocamento do equipamento entre furos de sondagem.

2,00 un.

1.5 TOTAL

TOPOGRAFIA

2.0 Levantamento Planialtimetrico Cadastral - Terreno até 2.000 m² 1,00 un.

2.1 TOTAL

PROJETOS

3.0 Projeto executivo de estrutura de concreto PR A1 10,00 un.

3.1 Projeto executivo de terraplenagem - planta  PR A1 4,00 un.

3.2 Projeto executivo de terraplenagem - seções PR A1 5,00 un.

3.3 Projeto executivo de drenagem pluvial PR A1 5,00 un.

TOTAL

TOTAL

PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA

SUB-TOTAL
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ANEXO III - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 
 

 

MODELO DE CREDENCIAL 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, CREDENCIAMOS: (nome completo), 

________________________________________, (estado civil) , __________________, 

___________________________________________(naturalidade) (nacionalidade), 

 (CPF) 

__________________,  

__________________________________________________________, 

     (céd. Identidade)     (residência) 

___________________, 

________________________________________________________, para representar-

me (esta empresa) em todos os atos e reuniões relativos à licitação Tomada de Preços nº 

009/2015, ficando autorizado(a) a assinar atas, rubricar documentações e propostas de 

licitantes, assinar e apresentar impugnações, recursos e contestações, renunciar o direito 

de recurso, receber intimações e notificações e, enfim, praticar todos os atos inerentes à 

referida licitação. 

___________,______ de _______________ de _______. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

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

COM RECONHECIMENTO DE FIRMA 
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ANEXO IV - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 

 

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PONTE DO LAVRADO 
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2. INTRODUÇÃO 

 
A infraestrutura urbana abrange todos os elementos que são necessários para possibilitar a 
construção e operação de ruas e estradas. Compreende os estudos de traçado, definição 
do projeto, serviços de terraplenagem, drenagem pluvial e obras de artes especiais como 
pontes, viadutos, túneis, etc.  
O presente Memorial descritivo vem especificar a elaboração do projeto para Construção 
de uma Ponte sobre o Ribeirão Águas Claras, no Bairro São Conrado, no distrito Centro, 
em Brumadinho, MG.  

3. OBJETIVO 

Contratação de empresa para prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Executivos 
em Estruturas de Concreto Armado, Planilha de Quantidades e Custos, Memorial de 
Calculo e Memorial Descritivo, para obras de construção da Ponte do Lavrado, de acordo 
com este Edital e seus anexos.   
O trabalho do memorial Descritivo tem como objetivo fundamentar a solicitação para a 
elaboração de projeto estrutural, de terraplanagem e de drenagem pluvial de uma ponte em 
estrutura de concreto armado.  
A execução da ponte do Lavrado, se apresenta como intervenção técnica impressindível 
para a execução do Programa de Urbanização e melhoria na Mobilidade Urbana. 

4. JUSTIFICATIVA 

A realização de tal licitação visa a contratação de empresa especializada para a elaboração 
de projeto executivo para posterior execução da obra da ponte sobre o ribeirão Águas 
Claras sob a via férrea entre o Bairro São Conrado e a Rua Itaguá. 
Tal obra é de suma importância para a conclusão das melhorias no tráfego que vem sendo 
implantadas por esta administração. 
A mesma visa trazer mais fluidez ao tráfego de veículos bem como mais segurança aos 
pedestres. 
Para execução da obra de construção da Ponte do Lavrado é necessário ter todos os 
projetos executivos de arquitetura e de engenharia, bem como o orçamento quantitativo e 
os cadernos de detalhamentos e especificações. A elaboração dos projetos estruturais 
consiste na elaboração do pré-projeto, por último, os projetos executivos e seus 
complementos, os cadernos de detalhamento de especificações, que permite a elaboração 
do orçamento detalhado da obra.  
 

5. ASPECTOS GERAIS 
 

LOCALIZAÇÃO 

O município de Brumadinho está localizado na mesorregião metropolitana de Belo 
Horizonte. Distante cerca de 40 km da capital, conforme a figura 1. 
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O território municipal engloba uma área de 634,3 km2, com população de 35.085 habitantes 
(2012 IBGE) com densidade demográfica de 53,55 hab/km². 

 
Figura 1 Localização da cidade de Brumadinho, MG 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA 

A área de abrangência da obra da Ponte do Lavrado abrange cerca de 40 m em um trecho 
da Rua Irineu Lamounier, no encontro com a Rua Itaguá, no Bairro São Conrado, sobre o 
Ribeirão Águas Claras, no distrito Centro, em Brumadinho, MG.  

 
Figura 2 Detalhe da localização da obra 
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6. VISTORIA NO CANAL 

 

IDENTIFICAÇÃO ESTRUTURAL 

A área de intervenção da Ponte do Lavrado encontra-se no entroncamento entre a Rua 
Irineu Lamounier à Rua Itaguá, obra complementar no projeto de Mobilidade Urbana que 
contempla a execução de uma Alça de acesso ao Bairro São Conrado. 
A qualidade do projeto de drenagem pluvial é de importância fundamental para o sucesso 
de projetos em engenharia civil. Pisos e pavimentos sem drenos e lastros inadequados, 
sofrem infiltração por percolação e perdem sua resistência. A drenagem correta para 
taludes rodoviários é fundamental para preservar a resistência em todas as situaçãoes 
exigidas pelas condições climáticas e assim evitar erosões e escorregamentos. 
O trecho complementar será executado sob o pontilhão da Ferrovia MRS, com trabalhos de 
infraestrutura, superestrutura, trabalhos de terraplanagem, pavimentação e micro 
drenagem. 
A ponte será executada como uma estrutura de concreto armado, blocos armados sobre 
tubulões a ar comprimido, com longarinas em concreto armado, traversinas em concreto 
armado pré moldados, tabuleiro em laje armada e capeamento de CBUQ, concreto 
betuminoso usinado à quente, que irá se somar à ponte existente no local, conforme a 
figura 3. 
 

 
Figura 3 Ponte existente no Lavrado 

Deve-se observar o vão de 6,0 metros do greide da ponte até o fundo da viga metálica do 
pontilhão da ferrovia, com uma pequena declividade, do terreno no sentido centro bairro, 
necessitando de uma correção de geometia, conforme figura 4. 
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Figura 4 Detalhe do fundo da viga do pontilhão 

7. DEFINIÇÕES 

PROJETO 

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA consistem no desenvolvimento 
completo do projeto composto de dados concepcionais, apresentados em escala adequada 
à perfeita compreensão dos elementos nele contidos. 
Descrição dos serviços: a empresa a ser contratada deverá fornecer ao Município de 
Brumadinho todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequada, para caracterizar a obra, de forma que assegure a viabilidade do 
empreendimento, fornecendo o custo da obra, a definição dos métodos e dos prazos de 
execução, devendo conter, ainda, as seguintes etapas, uma consecutiva à outra após 
devida aprovação pela CONTRATANTE: 

PLANO DE TRABALHO 

A empresa contratada deverá apresentar, a partir da ORDEM DE SERVIÇOS, o 

detalhamento do Programa Mínimo de Necessidades, de acordo com orientações do 

Município de Brumadinho, e um plano de trabalho que contenha estudos sobre o projeto a 

ser elaborado, com uma agenda de reuniões quinzenais a serem realizadas com a equipe 

de Supervisão de Projetos do Município de Brumadinho.  
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PROJETO EXECUTIVO 

A solução definitiva do projeto básico, representada em plantas, cortes, elevações, 

especificações técnicas, memoriais e de todos os pormenores de que se constitui a obra a 

ser executada, já determinada a distribuição dos elementos de todos os sistemas.  

PROJETO COMPLEMENTAR 

A solução definitiva do projeto básico, representada em planta acompanhadas de 
especificações técnicas, memoriais, planilhas de quantitativos, e de todos os pormenores 
de que se constitui a obra a ser executada, já determinada a distribuição dos elementos de 
todos os sistemas. Nesta etapa também devem ser apresentados os PROJETOS de 
DETALHAMENTOS das soluções encontradas. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Elaboração de planilhas orçamentárias, que constem as quantidades, valor unitário, valor 
global e a composição de todos os custos unitários, com especificação da mão-de-obra, 
máquinas e equipamentos e material a ser utilizado e BDI (Bonificação de Despesas 
Indiretas), incluindo os seguintes serviços: 

1 – Elaboração e análise dos custos unitários dos serviços de obras civis de infra-

estrutura urbana e obras complementares, com especificação da mão-de-obra, 

máquinas e equipamentos, material a ser utilizado e BDI. 

2 – Estudos e reformulação de planilhas de quantitativos, especificações técnicas, 

critérios de medições e pagamentos dos projetos a serem licitados. 

3 – Elaboração de levantamentos de quantitativos, planilha de quantitativos, 

orçamento detalhados dos projetos básicos/executivos na formatação para licitação; 

RELAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS 

Fará parte de cada um dos projetos aqui tratados a relação detalhada dos materiais 

necessários à sua execução, devidamente quantificada, destacando-se à parte as 

quantidades relativas a eventuais perdas.  

A Contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os elementos de projetos e 

serviços elaborados, objeto desta especificação e das ações deles decorrentes sobre 

eventuais prejuízos ao Município de Brumadinho ou a terceiros, sem que haja prejuízo, 

também, da responsabilização dos autores do projeto. 

Todos os projetos deverão ser devidamente registrados no CREA/MG, aprovados e, 

quando for o caso, revisados pelo corpo técnico do Município de Brumadinho.  
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8. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS 

 

Os Projetos deverão ser elaborados conforme: 

1. Códigos, leis, decretos e normas municipais, estaduais e federais; 

2. Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

3. Normas da ABNT, DNIT, PAC e demais órgãos competentes. 

4. DESENHO DE APRESENTACAO: deverá ser apresentado em escala adequada, 

sendo necessário apresentar os projetos em formato A1, impressos em papel 

adequados e utilizando também planilhas eletrônicas para apresentação.  

5. Caderno de Encargos e Especificações Técnicas: deverá ser elaborado Caderno de 

Encargos e Especificações Técnicas, onde serão definidos detalhadamente todos os 

materiais, componentes e equipamentos a serem empregados na obra, bem como 

estabelecidas todas as condições técnicas e procedimentos necessários a sua 

execução. Todos os materiais especificados serão de primeira qualidade e 

preferencialmente nacionais, totalmente adequados à natureza da edificação 

acompanhada de um memorial descritivo do projeto. 

6. Levantamento de quantitativos: deverão ser elaborados de forma detalhada, com 

memória de calculo os serviços necessários à plena execução da obra, onde os 

preços deverão obedecer às planilhas SETOP/2015 e/ou SINAPI/2015. 

7. Cronograma físico-financeiro: será elaborado obedecendo ao prazo e a lógica 

construtiva necessárias para a execução da obra, de forma que os serviços sejam 

divididos em etapas, cujas medições sejam realizadas periodicamente e atestadas 

após a verificação e aceitação pela fiscalização do Município de Brumadinho.  

9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 
1. Acatar toda orientação advinda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos – SMOSP – com relação aos projetos ora licitada; 

2. Permitir e facilitar à SMOSP a inspeção dos projetos, no horário normal de  trabalho, 

prestando todas as informações solicitadas por ela; 

3. Informar à SMOSP a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, dentro do prazo previsto, 

sugerindo as medidas para corrigir a situação; 

4. Executar, imediatamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, as alterações 

que se fizerem necessárias nos trabalhos sob sua responsabilidade, apontadas ou 

não pela SMOSP; 

5. Caso se detecte erro de projeto durante a execução da obra, deverá proceder as 

alterações que se fizerem necessárias, sem ônus para a Administração, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação pela 
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SMOSP; 

6. Encaminhar à SMOSP, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início, 

uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do Projeto no 

CREA/MG; 

7. Aprovar, junto aos órgãos municipais responsáveis e concessionárias públicas, os 

projetos pertinentes; 

8. Deverão ser entregues os boletins de sondagem com o perfil do solo, juntamente 

com o relatório apresentando fotos do local, planta de locação e situação e o RN 

dos furos, além de descrição das camadas, índice de resistência, gráfico de 

Resistência ‘versus’ Profundidade, classificação das camadas, nível freático, 

profundidade e limite da sondagem por furo, tudo conforme as NBR’s e demais 

Normas que regem o assunto; 

9. Entregar, juntamente com o(s) Projeto(s): Caderno de Especificações (encargos), 

Lista de Materiais, Memorial Descritivo e outros que se fizerem necessários;  

10. Os projetos deverão ser entregues, preliminarmente, para aprovação, em uma via 

plotada em A0, COM SELO DE DESENHO IDENTIFICADO E ASSINADO PELO 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, após aprovados em 10 pranchas em A1 do projeto 

estrutural, 4 pranchas  do projeto de Terraplanagem em planta em formato A1, 5 

pranchas do projeto de Terraplanagem em seções no formato A1 e 5 pranchas do 

projeto de Drenagem Pluvial em formato A1, todos deverão ser entregues também 

em arquivo eletrônico 2 cópias (CD) compatível com CAD extensão .dwg ou 

equivalente além de Planilhas de Quantidades e Custos em formato Excel; 

11. Elaborar o Cronograma físico-financeiro pertinente a execução de tais projetos de 

forma a remunerar os serviços correspondentes a cada fase dos projetos 

efetivamente concluída; 

12. Responsabilizar-se única e exclusivamente pela exatidão dos estudos, cálculos e 

projetos que elaborar; 

13. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis 

ao objeto do contrato; 

14. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a encargos 

trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 

devidas em razão da prestação de serviço objeto deste contrato; 

15. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a 

causar ao Município de Brumadinho ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras 

cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita; 

16. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT; 
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17. A contratada adjudicatária deverá dar início aos serviços, imediatamente após o 

recebimento da ordem de serviço e entregar os serviços concluídos no prazo 

estipulado na Ordem de Fornecimento/Serviços e/ou no cronograma físico-

financeiro; 

18. A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Contratante. 

A Contratada, em todas as fases da execução dos serviços, deverá obedecer 

estritamente ao disposto nas orientações do Contratante, sob pena de 

responsabilização por eventuais desvios; 

19. Designar um funcionário para acompanhamento do objeto contratado e atendimento 

personalizado das reclamações feitas pela Contratante; 

20. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela mesma pessoa jurídica que participou da 

licitação, ou seja, deverá contar o mesmo CNPJ da empresa vencedora da licitação; 

21. Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentados a Prova de Regularidade 

fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB – e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN – referente a todos os tributos 

federais e à Divida Ativa da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014 e Prova de 

regularidade dos recolhimentos ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

devidamente atualizados; 

22. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

23. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos 

serviços e as disposições vigentes relativas à acessibilidade de pessoas portadoras 

de deficiência física (Lei nº 10.098, de 19/12/2000), à arqueologia e ao meio 

ambiente, conforme legislação específica para cada caso; 

24. Os autores dos Projetos deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 

especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou outro órgão de classe, 

conforme for o caso; 

25. Os autores dos Projetos deverão ceder os direitos patrimoniais e de propriedade 

intelectual do objeto contratado, para a Administração do Município, para que 

possam ser utilizado em todo ou em partes de acordo com as demandas previstas 

no edital; 

26. Os autores dos Projetos deverão emitir parecer, em caso de necessidade de 

alteração de qualquer componente dos mesmos, em decorrência de problemas na 

concepção ou de fatos imprevisíveis, sem ônus ao Município. 
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10 .APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

1. O Projeto Executivo deverá contemplar todos os serviços necessários à plena 

execução da obra. 

2. Todas as despesas decorrentes da elaboração, registros no CREA dos projetos 

correrão inteiramente por conta da contratada. 

3. Na execução dos projetos deverão ser obedecidas todas as determinações das 

orientações compiladas das reuniões prévias com o Município de Brumadinho, 

devidamente registradas em Ata. 

4. A coordenação específica de cada uma das atividades técnicas do projeto, seus 

elementos e componentes deverão ser atribuídas aos profissionais responsáveis 

pela sua concepção e detalhamento. 

5. Será obrigação da contratada corrigir as plantas e desenhos dos projetos de sua 

autoria, quando forem constatadas incorreções em qualquer um deles, de forma a 

manter a compatibilidade e integração do Projeto Executivo. 

6. As aprovações parciais por parte do Contratante não eximem os autores das 

responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo à 

contratada proceder às devidas correções, sem ônus para o Contratante. 

7. A contratada obrigar-se-á a prestar as informações complementares e necessárias à 

elaboração do pedido para a contratação da execução do Projeto Executivo, bem 

como sanar eventuais dúvidas acerca dos projetos apresentados durante a 

execução da obra. 

8. Encaminhar à Contratante, cronograma em Excel, do projeto excutivo contemplando 

todas as etapas da obra e elementos informativos relativos aos serviços 

contratados. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Os trabalhos gráficos, especificações, pareceres e laudos técnicos, orçamentos e 

outros, conterão, além da assinatura do Engenheiro responsável, o nome da 

empresa, a menção do título profissional de quem os subscrever e o número dos 

respectivos registros no CREA.  

2. Todos os projetos deverão ser entregues acompanhados da respectiva ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica. 

3. A Contratada deverá submeter à análise e aprovação formal do Contratante os 

projetos elaborados referentes a cada uma das etapas. 

4. Cada projeto será acompanhado, obrigatoriamente, da relação de material 

necessário à sua execução, de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, 

Memória de Cálculo e orçamento para execução da obra. 

5. Todos os projetos serão entregues ao Município de Brumadinho em duas vias 
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impressas em papel e em mídia magnética do tipo “CD”, em arquivo Autocad versão 

2007 do tipo “dwg”ou similar, planilhas em arquivo Excel do tipo “xls”,  e os textos 

em arquivo Word do tipo “doc”.  

6. Todos os projetos deverão ser elaborados em acordo com as Normas Técnicas 

pertinentes, Códigos de Obras e Edificações, Normas Técnicas das Empresas 

Concessionárias e órgãos fiscalizadores, conforme as instruções e manuais técnicos 

dos materiais e equipamentos especificados em projetos e orientações específicas 

do Contratante, mantendo coerência e harmonia relativamente à integração entre 

eles. 

12. HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 Certidão de registro emitido pelo CREA, da sede ou domicilio da empresa, 

comprovando a regularidade da empresa junto a este conselho profissional; 

 

 Indicação dos profissionais de nível superior que serão responsáveis técnicos pela 

execução do objeto da licitação, na qual deve constar o nome completo, a 

especialidade e o número de registro no CREA de cada profissional. 

 

 Certidão de Registro no CREA dos profissionais de nível superior, indicados de 

acordo com o item anterior, comprovando a regularidade junto ao conselho 

profissional. 

 

 Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente 

registrados no CREA – CAT (Certidão de Acervo Técnico), que comprovem a 

capacidade técnica dos profissionais de nível superior, para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características com as parcelas definidas 

como de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto desta licitação, 

quais sejam, projeto estrutural em concreto armado. 

 
Os atestados devidamente registrados no CREA, em nome do profissional vinculado 
à empresa, a serem apresentados, deverão comprovar execução de projetos 
compatíveis e pertinentes com o objeto da licitação, conforme a figura 5, em pelo 
menos:  

 
Figura 5 Quadro de atestado de capacidade técnica 
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  Um atestado de execução de projeto estrutural em concreto armado com volume 

mínimo de 100 m³ (Cem metros cúbicos). 

 Atestado ou Declaração da Visita Técnica fornecida. 

 

OBS.: A apresentação do atestado elencado é imprescindível, tendo em vista a 

especificidade técnica necessária para elaboração dos projetos, que demandam 

atendimento às NBR’s, Resoluções, Portarias, Código, Leis e Normas Municipais, inclusive 

regulamentações de concessionárias, Estaduais e Federais, que determinam a elaboração 

de projetos diferenciados.   

 

As empresas participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes 
deste PROJETO BÁSICO, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, 
não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação 
da proposta. 

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento dos serviços através da Comissão 

de Fiscalização; 

 Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre 

quaisquer dúvidas com relação aos serviços; 

 Emitir a O.S. (ordem de serviços) indicando o local de execução dos serviços assim 

como o prazo de execução do mesmo; 

 Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre qualquer modificação 

na execução dos serviços ou cronograma dos mesmos; 

 Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e seu respectivo 

pagamento.  

14. CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 
Os serviços solicitados através da Ordem de Serviço, deverão ser entregues no prazo 

máximo 60 dias corridos, contados do recebimento da mesma. Obedecendo a seguinte 

seqüência cronológica e executiva do objeto do contrato. 

Obedecendo a uma escala cronológica proposta, que nos primeiros 15 dias, furação de 
sondagem, levantamento dos pontos topográficos, em 30 dias o boletim de sondagem com 
o perfil e o levantamento planialtimétrico. Aos 45 dias apresentação do Pré-Projeto para 
aprovação pelo corpo técnico da SMOSP e finalmente a entrega final do produto, conforme 
figura 6. 
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Figura 6 Cronograma executivo de entrega dos produtos 

 

15. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 
Planilha constante no Anexo II, considerando os quantitativos como medidas estimadas, de 
acordo com as especificações técnicas elencadas. 
 

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

SONDAGEM 

As sondagens serão nas zonas de taludes, meias-encostas íngremes e zonas de 
instabilidade em geral. Os furos de sondagens não poderão ser distribuídos ao longo de um 
mesmo alinhamento. As sondagens buscarão determinar as espessuras e a natureza do 
material incoerente, a profundidade, a posição especial, a natureza e as características do 
substrato rochoso, além de posição e orientação do fluxo das águas subterrâneas; nas 
zonas sedimentares recentes as sondagens buscarão determinar a espessura, bem como, 
coletar amostras que permitam avaliar as características físicas e mecânicas dos solos 
ocorrentes e do material consistente além da posição do lençol freático. 
Deverão estar inclusas nos preços as despesas com mobilização, desmobilização, 
deslocamento de equipamentos, instalação dos furos e emissão do boletim de sondagem 
por furo. 
As sondagens serão realizadas ao longo da área de abrangência da obra, nos pontos 
definidos na visita técnica inicial. 
Com o objetivo de padronizar procedimentos executivos para perfurações, elaboração de 
perfis individuais de sondagens além de, buscar maior abrangência na análise dos 
elementos obtidos, os trabalhos serão informados conforme normas e procedimentos para 
execução dos trabalhos NBR 6484 (7250) e NBR 6502. 
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TOPOGRAFIA 

Método e processo que relacionam pontos ao longo de um terreno, com pontos definidores 
de acidentes planialtimétricos, naturais ou artificiais do seu relevo, visando sua exata 
representação em escala desejada, ou aos pontos definidores de um projeto a ser 
implantado no local. 
O levantamento topográfico busca a representação planialtimétrica de faixa de terrenos 
cujos limites, off-sets e áreas de interseções, que ofereçam elementos básicos para 
elaboração executivos. 
 

PROJETO EXECUTIVO DA PONTE 

A ponte será executada como uma estrutura isostática de concreto armado, blocos 
armados sobre tubulões a ar comprimido, com longarinas em concreto armado, traversinas 
em concreto armado pré moldados, tabuleiro em laje armada e capeamento de CBUQ, 
concreto betuminoso usinado à quente. 
A elaboração do projeto deve obedecer às orientações do corpo técnico da Secretaria 
Municipal de Obras no que diz respeito à concepção da estrutura: 
A ponte em questão deverá ser classificada como TB 45: 

1. Um tabuleiro de aproximadamente 30 metros de extensão por 

aproximadamente 15 metros de largura, conforme projeto básico. 

 
2. O tabuleiro, longarinas e traversinas deverão ser em concreto armado com 

dimensões e fck determinado pela especificação técnica e pelo projeto ora 

contratado observando as normas vigentes para este tipo de estrutura. 

 
3. O tabuleiro deverá ser assentado sobre pilares em concreto armado com 

dimensões fornecidas pelo projeto estrutural ora contratado, com os devidos 

aparelhos de apoio. 

 
4. A fundação deverá ser dimensionada conforme boletim de sondagem, com as 

dimensões definidas pelo projeto ora contratado. 

5. Deverão ser observadas ainda as interferências com a via férrea no tocante à 

distância que deve existir entre a superfície do tabuleiro (greide da pista de 

rolamento) e a face inferior da Viga do Pontilhão da linha férrea. Esta 

exigência deixará a estrutura da ponte a ser projetada com pequena 

declividade. 

 
6. Os acessos da Rua Itaguá deverão conformar exatamente com a ponte 

existente. No lado a jusante da ponte deverá ser construído um aterro para o 

encaixe do tabuleiro com a via existente. Tal aterro deverá ser tangenciado 

por muros de contenção tipo “Gabião” que, trarão estabilidade ao aterro e 
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ainda protegerá o corpo do aterro de danos causados por cheias dos cursos 

hídricos. 

17. ESCOPO 
 

O escopo deste termo de referência é a elaboração de projeto arquitetônico estrutural e de 
circulação para a ponte a ser construída no local descrito anteriormente.  
Para a elaboração de tal projeto, conforme CRONOGRAMA EXECUTIVO, a execução de 
sondagem rotativa com 3 (três) furos pré determinados pela SMOSP, para a determinação 
da profundidade da fundação bem como o seu dimensionamento, o levantamento 
topográfico planialtimétrico da área em questão bem como a marcação das interferências e 
ainda com base nas informações levantadas conceber o PROJETO EXECUTIVO 

Este item se caracteriza com a elaboração do descrito abaixo: 

1. Estudo das interferências tais como: linhas férreas existentes, cercas, drenagem 

superficial, drenagem de grota, redes: de água, esgoto, elétricas e de telefones, 

construções, serviços públicos diversos, sistema viário de veículos e pedestres, etc; 

2. Análise do levantamento topográfico; 

3. Análise do boletim de sondagem;  

4. Estudo de fundações e estabilidade; 

5. Cálculo dos volumes de terraplenagem e classificação dos materiais a serem 

escavados em função das sondagens realizadas; 

6. Cálculo e dimensionamento dos dispositivos de drenagem, das obras de contenção 

e proteção dos taludes 

7. Elaboração dos desenhos do projeto; 

8. Plotagem dos desenhos; 

9. Emissão do relatório final. – Este relatório deve conter os dados acima levantados, 

além disso, as possíveis soluções a serem adotadas como também tem de ser 

aprovado pelo corpo técnico da Secretaria de obras e serviços públicos. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

Para entrega do trabalho, deve ser apresentado um pré projeto em papel, formato A0, com 
selo do desenho identificado e assinado do engenheiro responsável, para a aprovação do 
corpo técnico da Secretaria de obras e Serviços Púbicos, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias contados a partir da assinatura da ordem de serviço. 
O projeto deve ser elaborado em Auto-Cad e encaminhado, a Secretaria de Obras, em 2 
(duas) cópias do respectivo cd. Deverá ser encaminhado 2 (duas) cópias da memória 
de cálculo completa, planilha de quantidades e custo, além de um relatório final, 
assinados pelo responsável. 
As pranchas impressas serão respectivamente: 
10 (dez) pranchas no formato A1 do Projeto Estrutural da Ponte; 
4 (quatro) pranchas no formato A1 do Projeto de Terraplanagem-Plantas; 
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5 (cinco) pranchas no formato A1 do Projeto de Terraplanagem-Seções; 
5 (cinco) pranchas no formato A1 do Projeto de Drenagem Pluvial. 
 Deverá ser encaminhado comprovante de anotação de responsabilidade técnica junto ao 
CREA-MG.  

18. NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS 

 NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento  

 NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - 

Procedimento  

 NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de 

pedestre - Procedimento  

 NBR 7189:1985 - Cargas móveis para projeto estrutural de obras 

ferroviárias - Procedimento  

 NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento  

 NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto 

armado e concreto protendido - Procedimento  

 NBR 12655:1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento 

 NBR 13133:1996 – Levantamento de serviços topográficos 

   NBR 6502:1995  – Sondagem rotativa. 

19. CONCLUSÃO 

O Memorial Descritivo visou padronizar os principais pontos que deverão estar 
contemplados no projeto a ser elaborado e em estrita conformidade com o local 
inspecionado e em observância aos princípios e diretrizes técnicas. 
Sendo requisito imprescindível para assegurar este importante investimento na melhoria da 
mobilidade urbana e qualidade de vida dos munícipes. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Romero Gabyano Rufino 

Engenheiro Civil – CREA 147.305/D 
Analista da Administração I – setor de Engenharia 

Contato: engenharia.brumadinho@outlook.com 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Prefeitura de Brumadinho 
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ANEXO V - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTOS  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

UNIDADE SOLICITANTE:

ELEMENTOS DE DESPESA / ITEM:
CÓDIGO:

1.0 CÓDIGO SONDAGEM QUANT. UNID. VALOR TOTAL

1.1 SON-HW-005

Mobilização e desmobilização de equipamento para execução de sondagem 

mista (rotativa) - Ø Hw. 1,00 vb. 4.000,00                4.000,00 

1.2 SON-SPT-020 Sondagem mista (rotativa) Ø Hw em solo 1ª categoria com SPT a cada metro. 15,00 m 115,00                   1.725,00 

1.3 SON-HW-020

Sondagem mista (rotativa) Ø Hw em solo de 2ª categoria com utilização de 

peças de widia. 9,00 m 390,00                   3.510,00 

1.4 SON-HW-025

Sondagem mista (rotativa) Ø Hw em pedregulho, matacão ou rocha com 

utilização de peças diamantadas. 18,00 m 750,00         13.500,00 

1.5 SON-BX-010 Taxa de deslocamento do equipamento entre furos de sondagem. 2,00 un.          650,00           1.300,00 

TOTAL 24.035,00        

2.0 TOPOGRAFIA

2.1 LEV-PLA-020 Levantamento Planialtimetrico Cadastral - Terreno até 2.000 m² 1,00 un.       1.740,00           1.740,00 

TOTAL 1.740,00          

3.0 PROJETOS

3.1 PROJ-EXE-090 Projeto executivo de estrutura de concreto PR A1 10,00 un.       1.460,00         14.600,00 

3.2 PROJ-EXE-045 Projeto executivo de terraplenagem - planta  PR A1 4,00 un.       1.090,00           4.360,00 

3.3 PROJ-EXE-060 Projeto executivo de terraplenagem - seções PR A1 5,00 un.          580,00           2.900,00 

3.4 PROJ-EXE-075 Projeto executivo de drenagem pluvial PR A1 5,00 un.       1.330,00           6.650,00 

TOTAL 28.510,00        

54.285,00        

15.536,37        

69.821,37        

Referência: SETOP - Mar/2015

CÓDIGO DOTAÇÃO:PROJETO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUAS CLARAS - PONTE DO LAVRADO

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUB-TOTAL

BDI = 28,62%

TOTAL
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ANEXO VI - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

BDI = 28.62%

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS Total do ítem

100%

30.913,82

100%

2.237,99

100%

36.669,56

Percentual Global Simples 47,48% 52,52%

Valor Simples R$ 33.151,81 36.669,56

Percentual Global Acumulado 47,48% 100,00%

Valor Acumulado R$ 33.151,81 69.821,37

36.669,56

69.821,37

SONDAGEM 30.913,82

PREFEITURA DE BRUMADINHO
CEP: 35.460-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

         CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO  PONTE DO LAVRADO - 

BRUMADINHO - MG.                            

TOPOGRAFIA 2.237,99

PROJETOS

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS PRODUTOS

FUROS

BOLETIM ENTREGA FINAL

LEVANTAMENTO

PLANIALTIMÉTRICO ENTREGA FINAL

PRÉ PROJETO

ENTREGA FINAL

         CRONOGRAMA EXECUTIVO - PROJETO  PONTE DO LAVRADO - BRUMADINHO - MG.                            

PROJETO EXECUTIVO

SONDAGEM BOLETIM DE SONDAGEM

PREFEITURA DE BRUMADINHO
CEP: 35.460-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

PROJETOS
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ANEXO VII - TOMADA DE PREÇOS Nº009/2015 

 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 

 

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 Sr. Denilson Vicente Fontoura Secretário Municipal de 

Obras e Serviços Públicos, 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 seus anexos, regido pelas disposições constantes na Lei Federal 8.666/93, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto do presente Contrato é a “prestação de serviços para   a elaboração de 

projeto de uma ponte sobre o Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão da via férrea na 

sede do Munícipio de Brumadinho /MG”, bem como as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA constam no Edital licitação Tomada de Preços nº 009/2015 e seus anexos, 

cujo processo, norma, instruções nela contidas, assim também a proposta da contratada, 

passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição. 

 

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

Contratado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO (CRONOGRAMA EXECUTIVO) 

 

2.1 - Os serviços solicitados através da O.S. (ordem de Serviço) deverão ser entregues no 

prazo máximo 60 dias corridos, contados do recebimento da mesma. Obedecendo a 

seguinte sequência cronológica e executiva do objeto do contrato. 

 

2.2 - Obedecendo a uma escala cronológica proposta, que nos primeiros 15 dias, furação 

de sondagem, levantamento dos pontos topográficos, em 30 dias o boletim de sondagem 

com o perfil e o levantamento planialtimétrico. Aos 45 dias apresentação do Pré-Projeto 

para aprovação pelo corpo técnico da SMOSP e finalmente a entrega final do produto, 

conforme quadro abaixo: 
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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 consequências 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 por preço certo e global, por 

medição, com fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  VALOR DO CONTRATO E DO REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO  

 

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 valor contratado será fixo e irreajustável, considerando que o prazo para 

execução dos serviços é inferior a 12 (doze) meses. 
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4.4 - 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 consequências 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 

extracontratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FATURA/PAGAMENTO 

 

5.1 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, 

no Banco a ser informado no ato da assinatura do Contrato, para entrega do objeto prevista 

na Ordem de Serviço, no prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento definitivo dos 

serviços prestados, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela 

Fiscalização.  

 

5.2 -  As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 

 

5.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 

e seu pagamento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 

 

5.4 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Prova de regularidade 

fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN - referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa 

da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014, o Certificado de Regularidade do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 

em vigor, conforme determina o artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 55, 

inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93, bem como a Prova de regularidade trabalhista, com a 

apresentação da respectiva certidão, em conformidade com  a Lei Federal n.º 12.440/2011,  

de 07 de julho de 2011;  

 

5.5 -  O pagamento será efetuado por depósito bancário, devendo para isto, a contratada 

apor à nota fiscal, número da conta corrente, da agência e do banco. 

 

5.6 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
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5.7 - Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas 

referentes ao pagamento de fornecedores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 - Observar todas as disposições contidas no Memorial Descritivo - Anexo V deste 

Edital. 

 

6.2 - Acatar toda orientação advinda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

– SMOSP – com relação aos projetos ora licitados; 

6.3 - Permitir e facilitar à SMOSP a inspeção dos projetos, no horário normal de trabalho, 

prestando todas as informações solicitadas por ela; 

 

6.4 - Informar à SMOSP a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, dentro do prazo previsto, sugerindo 

as medidas para corrigir a situação; 

 

6.5 - Executar, imediatamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, as alterações 

que se fizerem necessárias nos trabalhos sob sua responsabilidade, apontadas ou não 

pela SMOSP; 

 

6.6 - Caso se detecte erro de projeto durante a execução da obra, deverá proceder as 

alterações que se fizerem necessárias, sem ônus para a Administração, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação pela SMOSP; 

 

6.7 - Encaminhar à SMOSP, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início, 

uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do Projeto no CREA/MG; 

 

6.8 - Aprovar, junto aos órgãos municipais responsáveis e concessionárias públicas, os 

projetos pertinentes; 

 

6.9 - Deverão ser entregues os boletins de sondagem com o perfil do solo, juntamente com 

o relatório apresentando fotos do local, planta de locação e situação e o RN dos furos, além 

de descrição das camadas, índice de resistência, gráfico de Resistência ‘versus’ 

Profundidade, classificação das camadas, nível freático, profundidade e limite da 

sondagem por furo, tudo conforme as NBR’s e demais Normas que regem o assunto; 

 

6.10 - Entregar, juntamente com o(s) Projeto(s): Caderno de Especificações (encargos), 

Lista de Materiais, Memorial Descritivo e outros que se fizerem necessários;  

 

6.11 - Os projetos deverão ser entregues, preliminarmente, para aprovação, em uma via 
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plotada em A0, COM SELO DE DESENHO IDENTIFICADO E ASSINADO PELO 

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, após aprovados em 10 pranchas em A1 do projeto 

estrutural, 4 pranchas  do projeto de Terraplanagem em planta em formato A1, 5 pranchas 

do projeto de Terraplanagem em seções no formato A1 e 5 pranchas do projeto de 

Drenagem Pluvial em formato A1, todos deverão ser entregues também em arquivo 

eletrônico 2 cópias (CD) compatível com CAD extensão .dwg ou equivalente além de 

Planilhas de Quantidades e Custos em formato Excel; 

 

6.12 - Elaborar o Cronograma físico-financeiro pertinente a execução de tais projetos de 

forma a remunerar os serviços correspondentes a cada fase dos projetos efetivamente 

concluída; 

 

6.13 - Responsabilizar-se única e exclusivamente pela exatidão dos estudos, cálculos e 

projetos que elaborar; 

 

6.14 - A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato. 

 

6.15 - A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a encargos 

trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 

em razão da prestação de serviço objeto deste contrato. 

 

6.16 - A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a 

causar ao Município de Brumadinho ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 

ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações 

contratuais e/ou legais a que estiver sujeita. 

 

6.17 - A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT; 

 

6.18 - A contratada adjudicatária deverá dar início aos serviços, imediatamente após o 

recebimento da ordem de serviço e entregar os serviços concluídos no prazo estipulado na 

Ordem de Fornecimento/Serviços e/ou no cronograma físico-financeiro. 

 

6.19 - A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Contratante. 

A Contratada, em todas as fases da execução dos serviços, deverá obedecer estritamente 

ao disposto nas orientações do Contratante, sob pena de responsabilização por eventuais 

desvios. 

 

6.20 - Designar um funcionário para acompanhamento do objeto contratado e atendimento 
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personalizado das reclamações feitas pela Contratante. 

 

6.21 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela mesma pessoa jurídica que participou da 

licitação, ou seja, deverá contar o mesmo CNPJ da empresa vencedora da licitação. 

 

6.22 - Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentados a Prova de regularidade 

fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN - referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa 

da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014, e Prova da regularidade dos recolhimentos ao 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizados. 

 

6.23 - A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

6.24 - A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos 

serviços e as disposições vigentes relativas à acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiência física (Lei nº 10.098, de 19/12/2000), à arqueologia e ao meio ambiente, 

conforme legislação específica para cada caso; 

 

6.25 - Os autores dos Projetos deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, 

especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou outro órgão de classe, 

conforme for o caso. 

 

6.26 –Os autores dos Projetos deverão ceder os direitos patrimoniais e de propriedade 

intelectual do objeto contratado, para a Administração do Município, para que possam ser 

utilizados em todo ou em partes de acordo com as demandas previstas no edital 

 

6.27 - Os autores dos Projetos deverão emitir parecer, em caso de necessidade de 

alteração de qualquer componente dos mesmos, em decorrência de problemas na 

concepção ou de fatos imprevisíveis, sem ônus ao Município. 

 

6.28 -Fica obrigada a CONTRATADA a manter, durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas por ocasião desta licitação. 
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 CLÁSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1 - Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento dos serviços através da Comissão de 

Fiscalização; 

 

7.2 - Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre 

quaisquer dúvidas com relação aos serviços; 

 

7.3 - Emitir a O.S. (ordem de serviços) indicando o local de execução dos serviços assim 

como o prazo de execução do mesmo; 

 

7.4 - Transmitir à CONTRATADA, por escrito, as instruções sobre qualquer modificação na 

execução dos serviços ou cronograma dos mesmos; 

 

7.5 - Efetuar as medições dos serviços efetivamente executados e seu respectivo 

pagamento.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS PROJETOS E SERVIÇOS 

 

8.1 - Os Projetos deverão ser elaborados conforme: 

 

8.1 .1 - Códigos, leis, decretos e normas municipais, estaduais e federais; 

 

8.1.2 - Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

 

8.1.3  - Normas da ABNT, DNIT, PAC e demais órgãos competentes. 

 
8.1.4  - DESENHO DE APRESENTACAO: deverá ser apresentado em escala 

adequada, sendo necessário apresentar os projetos em formato A1, impressos em 

papel adequados e utilizando também planilhas eletrônicas para apresentação. 

 
8.1.5 - Caderno de Encargos e Especificações Técnicas: deverá ser elaborado 

Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, onde serão definidos 

detalhadamente todos os materiais, componentes e equipamentos a serem 

empregados na obra, bem como estabelecidas todas as condições técnicas e 

procedimentos necessários a sua execução. Todos os materiais especificados serão 

de primeira qualidade e preferencialmente nacionais, totalmente adequados à 

natureza da edificação acompanhada de um memorial descritivo do projeto. 

 
8.1.6 Levantamento de quantitativos: deverão ser elaborados de forma detalhada, 

com memória de cálculo os serviços necessários à plena execução da obra, onde os 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Página 58 de 69 

 

preços deverão obedecer as planilhas SETOP/2015 e/ou SINAPI/2015. 

 
8.1.7 - Cronograma físico-financeiro: será elaborado obedecendo ao prazo e a 

lógica construtiva necessárias para a execução da obra, de forma que os serviços 

sejam divididos em etapas, cujas medições sejam realizadas periodicamente e 

atestadas após a verificação e aceitação pela fiscalização do Município de 

Brumadinho.  

 

CLÁUSULA NONA – DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

9.1 - O Projeto Executivo deverá contemplar todos os serviços necessários à plena 

execução da obra. 

 

9.2 - Todas as despesas decorrentes da elaboração, registros no CREA dos projetos 

correrão inteiramente por conta da contratada. 

 
9.3 - Na execução dos projetos deverão ser obedecidas todas as determinações das 

orientações compiladas das reuniões prévias com o Município de Brumadinho, 

devidamente registradas em Ata. 

 
9.4 - A coordenação específica de cada uma das atividades técnicas do projeto, seus 

elementos e componentes deverão ser atribuídas aos profissionais responsáveis pela sua 

concepção e detalhamento. 

 
9.5 - Será obrigação da contratada corrigir as plantas e desenhos dos projetos de sua 

autoria, quando forem constatadas incorreções em qualquer um deles, de forma a manter a 

compatibilidade e integração do Projeto Executivo. 

 
9.6 - As aprovações parciais por parte do Contratante não eximem os autores das 

responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo à 

contratada proceder às devidas correções, sem ônus para o Contratante. 

 
9.7 - A contratada obrigar-se-á a prestar as informações complementares e necessárias à 

elaboração do pedido para a contratação da execução do Projeto Executivo, bem como 

sanar eventuais dúvidas acerca dos projetos apresentados durante a execução da obra. 

 

9.8 - Encaminhar à Contratante, cronograma em Excel, do projeto executivo contemplando 

todas as etapas da obra e elementos informativos relativos aos serviços contratados. 

 

9.8.1 - Os trabalhos gráficos, especificações, pareceres e laudos técnicos, 

orçamentos e outros, conterão, além da assinatura do Engenheiro responsável, o 
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nome da empresa, a menção do título profissional de quem os subscrever e o 

número dos respectivos registros no CREA.  

 

9.8.2 - Todos os projetos deverão ser entregues acompanhados da respectiva ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

9.8.3 - A Contratada deverá submeter à análise e aprovação formal do Contratante 

os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas. 

 

9.8.4 - Cada projeto será acompanhado, obrigatoriamente, da relação de material 

necessário à sua execução, de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, 

Memória de Cálculo e orçamento para execução da obra. 

 

9.8.5 - Todos os projetos serão entregues ao Município de Brumadinho em duas vias 

impressas em papel e em mídia magnética do tipo “CD”, em arquivo Autocad versão 

2007 do tipo “DWG” ou similar, planilhas em arquivo Excel do tipo “xls”, e os textos 

em arquivo Word do tipo “doc”.  

 

9.8.6 - Todos os projetos deverão ser elaborados em acordo com as Normas 

Técnicas pertinentes, Códigos de Obras e Edificações, Normas Técnicas das 

Empresas Concessionárias e órgãos fiscalizadores, conforme as instruções e 

manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados em projetos e 

orientações específicas do Contratante, mantendo coerência e harmonia 

relativamente à integração entre eles. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10.1 - Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da lei nº 8.666/93 alterada pela lei n.º 

8.883/94, a CONTRATADA em caso de mora ou inadimplemento de suas obrigações, 

ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso na entrega parcial ou total, 

dos serviços, a ser calculada sobre o valor total do contrato 

 

c) Multa de até 10% (dez por cento) pela inexecução total ou parcial dos serviços 

objeto deste contrato, a ser calculada sobre o valor total do contrato; 
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d) Declaração de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Municipal, de acordo com o disposto no art. 87, III, da Lei nº 8666/93; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

conforme art. 87, IV, da Lei nº 8666/93. 

 

10.2 -  A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de qualquer multa contratual, perante 

o setor financeiro da Prefeitura de Brumadinho, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da intimação do atraso e da ciência do valor da comunicação 

(consubstanciados em somente um documento) sob pena de rescisão contratual. 

 

10.3 - A Prefeitura de Brumadinho cumulativamente, poderá reter todo e qualquer 

pagamento até: 

 

a) Seja cumprida integralmente, pela CONTRATADA, a obrigação em atraso; 

 

b) O efetivo adimplemento da multa, ou abater diretamente do pagamento a ser 

efetuado à CONTRATADA, o valor da cominação; 

 

10.4 - As multas previstas não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura de 

Brumadinho. 

 

10.5 - Em sendo configurada uma ou mais das hipóteses de rescisão contratual prevista no 

Art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, será 

assegurado a CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, a serem exercidos através de 

processo administrativo próprio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo 

da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos através do Responsável 

credenciado Sr. ROMERO GABYANO RUFINO – ENGENHEIRO CIVIL, que verificará a 

sua perfeita execução até o integral cumprimento definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO 

 

12.1 - É vedada a cessão ou transferência, no todo ou em parte, do presente Contrato a 

terceiros, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com a 

Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA RESCISÃO 

 

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação Judicial ou Extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha, por isso, direito a 

qualquer indenização, nas seguintes hipóteses, por ele cometidas: 

 

13.1.1 - Infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato; 

 

13.1.2 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

13.1.3 - Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução 

do Serviço, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

13.1.4 - Deixar de executar os serviços abandonando-os mesmo por motivo de força 

maior, desde que não comunique, prévia e imediatamente, ao Contratado. 

 

13.1.5 - E nos demais casos previstos no art. 78 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 

14.1 - 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; 

 

14.2 - Caso haja qualquer outro serviço na mesma área e/ou local, os preços deverão ser 

previamente negociados, sendo necessário acréscimo, este deverá estar vinculado à 

planilha orçamentária inicial constante no processo administrativo, compatíveis com o valor 

de mercado ou planilhas de índices oficiais (referência TABELA DO SETOP). 

 

14.3 - 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; 

 

14.4 - Caso ocorra alguma eventualidade de paralisação dos serviços por conta do 

Contratante, fica a Contratada isenta das responsabilidades. 

 

14.5 - Aplica-se à execução do contrato a Lei Federal 8.666/93 e demais normas 

aplicáveis aos contratos administrativos, bem como as demais legislações 

pertinentes ao objeto do contrato, inclusive quanto aos casos omissos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1 - 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 SEXTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

dotação orçamentária: 022301.1545200322147.3.3.90.39.00 fonte 100 ficha1117. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

17.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Contrato serão 

decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições contidas na Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas 

federais, estaduais ou municipais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

 

18.1 - 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: 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Página 63 de 69 

 

 

 

ANEXO VIII - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 

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

 

 

Em cumprimento ao estabelecido no item 6.2 do Edital de Licitação na modalidade Tomada 

de Preços nº. 009/2015, e para fins do disposto para fins do disposto no inciso XXXIII, 

artigo 7º, da Constituição Federal e no inciso V, artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declaramos que não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que 

não empregamos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos.  

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

Atenciosamente,  

 

___________________________ 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ 

 

___________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO 
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ANEXO IX - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 

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

 

Em cumprimento ao estabelecido no item 6.2 do Edital de Licitação na modalidade Tomada 

de Preços nº 009/2015, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades legais 

cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação e que tem pleno conhecimento e 

concordância com os termos e condições deste Edital.  

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

posteriores.  

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

Atenciosamente,  

 

___________________________ 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ 

 

___________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO 
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ANEXO X - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

.................................................................................., inscrita no CNPJ no. 

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

.............................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.............................................. e do CPF no . .................................., DECLARA, para fins do 

disposto no edital da Tomada de Preços nº 009/2015, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006.  

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

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

(data)  

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

(representante legal) 

 

 

 

OBS.: A declaração deverá vir acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela 

JUCEMG ou por outro Órgão competente 
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ANEXO XI - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 36, DA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG. 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________________, sediada _____________________________, 

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

Orgânica do Município de Brumadinho, que dispõe: 

 

“Art. 36 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão 

ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 

parentesco, afim ou consangüíneo, até o 2º grau, ou por adoção e os servidores e 

empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a 

proibição até seis meses após findas as respectivas funções” 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura 
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ANEXO XII - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 
 

DECLARAÇÃO   DE   VISITA   TÉCNICA 
 
Licitação Modalidade ________________________________n.º _______________ 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Engenharia para a 

“Contrataçãode empresa especializada para a elaboração de projeto de uma ponte 

sobre o Ribeirão Águas Claras, sob o pontilhão da via férrea na sede do Munícipio de 

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. 
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ANEXO XIII -TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015 

PLANTAS 
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