
CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 005/2014 
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0199/2014 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Data:16/10/2014 – Repartição interessada Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, o projeto executivo, caso seja necessário poderá ser 
examinado e adquirido no Setor de Engenharia a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos localizado à Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG. Edital Disponível: 
Site: brumadinho.registrocom.net e Site: brumadinho.mg.gov.br (Lei 1.893/2013 e Decreto 
Municipal 160/2013 que institui a referida legislação) – Contato: 031 3571 6985. 
 

Edital de Licitação Modalidade de CONCORRENCIA PÚBLICA para Contratação dos Serviços de 

Engenharia para a “OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA – 
PEC - 3.000M2 NO BAIRRO COHAB NO MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG”,  atendidas as 

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

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

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

Municipal de Obras e Serviços Públicos será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, com suas 

alterações, e obedecerá as seguintes condições: 

 

1 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS - RECEBIMENTO E ABERTURA 

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

Licitações, à Av. Inhotim n.º 600, Progresso, Brumadinho - Mg, até às 09:00 horas do dia 
03/12/2014. 
1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação será processada as 09:30 horas do 
mesmo dia, pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), no endereço acima, perante seus 

membros e representantes credenciados pelos licitantes. 

2 - OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

2.1- O objeto da presente licitação, é a Contratação dos Serviços de Engenharia para a “OBRAS 
NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA – PEC - 3.000M2 NO BAIRRO 
COHAB NO MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, 

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

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

2.2 - Esta licitação se processará no TIPO MENOR PREÇO, sendo o critério de julgamento 
Menor Preço Global, e seu objeto será executado sob regime de empreitada a preços 
unitários, por medição, com fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e 

equipamentos. 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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

envelopes de nº 01 – Documentação, nº 02 – Proposta de Preços e Cronograma Físico 

Financeiro, contendo em suas partes externas os seguintes dizeres: 

3.2 – Nome e endereço do Licitante: 

3.2.1 - ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014 



RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DA ABERTURA:03/12/2014 
HORÁRIO DA ABERTURA: ÀS 09:30 HORAS 
3.2.2 - ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PRECOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DE ABERTURA: 03/12/2014 
HORARIO DA ABERTURA: 09:30 HORAS 
3.3 - Constituem fatos impeditivos de participação na presente licitação: 

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

de qualquer órgão da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal (art. 87, 

inciso IV, da Lei Federal 8.666/93); 

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

decorrência de anterior aplicação de penalidades, sem que tenha sido promovida a necessária 

reabilitação (art. 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93); 

d) A participação de empresa que possui sócios, quotistas ou administradores, que 
incluam na vedação contida no artigo 36 da Lei Orgânica do Município: “Art 36. O 
Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de 
confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou 
consanguíneo, até o 2º  grau, ou por adoção e os servidores empregados públicos, não 
poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses aos findas as 
respectivas funções”. 
4 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 01  
4.1 - O envelope n.º 01 - Documentação - deverá conter os seguintes documentos: 

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

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

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

eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo. No caso de sociedades civis, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício. 

4.1.3) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

eleição da diretoria em exercício; 



4.1.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.1.5)  Capacitação Financeira: Apresentação do balanço contábil do último exercício 2013, 

registrado na Junta Comercial, juntamente com a planilha de cálculo elaborada pelo licitante, 

em papel timbrado, com os dados extraídos do balanço, que comprovem sua situação 

econômico-financeira, evidenciando os seguintes índices: 

a) ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) deverá ser maior ou igual a 1,00 
b) ILC = AC / PC deverá ser maior ou igual a 1,00 
c) IE = PC + ELP/AT menor ou igual a 0,50 
Onde:  

ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

IE= INDICE DE ENDIVIDAMENTO 

AC= ATIVO CIRCULANTE 

RLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AT= ATIVO TOTAL 

PL= PATRIMONIO LIQUIDO 

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

reprográfica devidamente registrada na Junta Comercial, ou no Cartório competente quando se 

tratar de sociedade civil, devidamente autenticado. 

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

(demonstrações contábeis) do último exercício social exigível. 

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

arredondamento matemático a partir da segunda casa decimal. 

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

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

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

vigor, conforme legislação própria. 

4.1.8 - Certidão Negativa de Débito - CND - do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

em vigor, conforme legislação própria. 

4.1.9 - Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, (Incluindo Dívida Ativa da 

União),  Estadual e Municipal mediante apresentação das certidões 

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



4.1.11 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação; 

4.1.12 – Certidão de registro no CREA; 

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

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes ao objeto da licitação. 

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

ser feita pela apresentação de cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social do 

profissional ou cópia do contrato social da empresa em que conste o profissional integrante da 

sociedade ou contrato de trabalho ou pela apresentação de cópia da Guia de Recolhimento do 

FGTS, para os empregados, ou para os sócios e diretores mediante apresentação do contrato 

social vigente. Ou, para os responsáveis técnicos, a certidão de inscrição no CREA competente. 

Ou, no caso de profissionais especificamente vinculado às obras, mediante competente contrato 

de prestação de serviços OU Declaração de contratação futura de profissional, com anuência 

deste; 

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

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA OU STRAUSS OU PREMOLDADA 
OU FRANK 

440M 

CONCRETO USINADO FCK 25MPA 49,5M3 
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 E/OU CA 60 9.450,20KG 
EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA 572,50M2 
EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM AÇO 5.898,40KG 
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 574,42M2 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 73,86M2 
EXECUÇÃO DESCOBERTURA EM ESTRUTURA EM MADEIRA 291,60M2 
EXECUÇÃO DE REBOCO 1.102,95M2 
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 467,82M2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 249,03M2 
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA 97,50M2 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.500M2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 1,00VB 

 

 

  
4.1.16 – Atestado de comprovação de capacidade operacional da empresa, fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes, comprovando que a empresa executou as atividades abaixo 
relacionadas: 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA OU STRAUSS OU PREMOLDADA 
OU FRANK 

440M 

CONCRETO USINADO FCK 25MPA 49,5M3 
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA 50 E/OU CA 60 9.450,20KG 
EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA 572,50M2 
EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA EM AÇO 5.898,40KG 
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 574,42M2 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 73,86M2 

 



EXECUÇÃO DESCOBERTURA EM ESTRUTURA EM MADEIRA 291,60M2 
EXECUÇÃO DE REBOCO 1.102,95M2 
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 467,82M2 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 249,03M2 
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA 97,50M2 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.500M2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 1,00VB 

 

  

4.1.17 -  Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da CF, conforme 
anexo VI 
4.1.18 - Declaração de visita Técnica, assinada por Responsável pela empresa, conforme 
indicado no anexo XV deste edital de que o licitante tomou conhecimento das condições e 
locais para a execução do objeto. A visita deverá ser precedida por profissional 
credenciado da licitante, e que deverá identificar-se no ato. Deverá ser realizada 
individualmente no período entre a publicação do edital dia 17\10\14 até 04 (QUATRO) 
anteriores à abertura, previamente agendadas com o Engenheiro Ubiraci de Alcântara 
Marques Sôlha, que atestará o procedimento. Os interessados deverão se apresentarem na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos à Av. Inhotim, 600 – Progresso – 
Brumadinho/MG, na sede deste município, no dia e hora agendados devendo as visitas 
serem individuais, não podendo acontecer em mesmo dia e único horário – Contato Prévio 
para visitação 031 3571 6060 – Eng. Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha.  
4.1.19 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e 

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 

4.1.20 - Comprovante de depósito de caução de garantia de manutenção da 
proposta, que deverá ser depositada na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Brumadinho, conforme e em qualquer das modalidades previstas no art. 56, 
parág. 1º da Lei 8.666/93, 05 (CINCO) dias úteis antes da data de abertura até às 
16:00 horas no valor de R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), que será 
devolvido aos licitantes, dentro de 30 dias após a homologação do resultado do 
julgamento. 
OBSERVAÇÕES 
1- Serão aceitos documentos de caráter permanente ou que expressem respectivas validades, 

desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90 

(Noventa dias), no máximo, da data designada para apresentação das propostas. 

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

autenticada por Cartório competente ou por funcionário do Departamento de Licitações desta 

Prefeitura, de forma antecipada e ou no momento da sessão, aceitando-se também a publicação 

em órgão de impressa oficial, e documentos emitidos através da internet, quando assim 

previstos pelo emitente.  

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

Presidente da Comissão de Licitação antes da abertura dos envelopes de habilitação, de acordo 

com modelo constante do anexo IV, poderá examinar os documentos e as propostas dos 

demais Licitantes, assinar as notas da CPL, bem como fazer manifestações oral ou escrita na(s) 



sessão(ões) de abertura dos envelopes contendo as respectivas documentações e propostas 

comerciais. 

5 - DA MICRO – EMPRESA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI) – EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI); 
5.1– A microempresa, empresa de pequeno porte, Mei, Eireli, que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento. 
5.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado.  
5.3 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, Mei e Eireli com início de 

atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do 

art. 3º da LC 123/2006. 

5.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 

123/2006. 
5.5 – As licitantes microempresas, empresas de pequeno porte, Mei e Eireli, ao apresentarem a 

declaração de ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também 

deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se 

houver. 

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

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

do subitem 6.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido; 

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

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.1, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada e que se enquadra 

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

horas. 

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

do processo, acompanhadas dos quantitativos e respectivos preços e deverão conter: 

7.2 - Especificação do objeto hora licitado; 

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

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



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

7.5 O prazo máximo para execução dos serviços, não superior 06 (SEIS) meses; 
7.6 Indicação do representante apto a assinar o contrato decorrente da homologação com 

sua qualificação (nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, RG, residência e domicílio e, 

se for o caso, a procuração exigível); 

7.7 Cronograma físico-financeiro; 

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

ou digitadas,  em original podendo ser desclassificadas aquelas que: 

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

b) Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

c) Não estiverem assinadas pelo representante da firma licitante. 

d) Contiverem preços excessivos ou comprovadamente inexeqüíveis, observadas as 

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

e) Para averiguação da exeqüibilidade dos preços propostos, será observado ainda, o 

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

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

ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

7.10 - ANEXO I - Modelo de Proposta de Preço. 

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

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescido dos respectivos encargos. 

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

integra este edital com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em 

algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria 

proponente, desde que sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de 

orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e 

quantidades, devendo os preços estarem grafados em reais, com duas casas decimais após a 

virgula. 

7.13 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações poderá 

fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras com as devidas 

correções. 

8 - DA ABERTURA 
8.1 - Na sessão inicial serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a documentação 

dos licitantes, a qual será examinada para julgamento da habilitação. 

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

cronograma físico-financeiro, inviolado, desde que não tenha apresentado recurso ou então após 

sua denegação. 

8.3 - Na mesma sessão inicial poderão, a critério exclusivo da CPL, ser abertos os envelopes 

contendo as propostas de todos os licitantes julgados habilitados, desde que haja desistência 

expressa de todos os participantes quanto à interposição de recursos. 
8.4 - Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar 

recurso, a sessão será suspensa, sendo consignado em Ata a referida manifestação. Nesta 

hipótese, a Comissão Permanente de Licitações designará nova data de abertura das propostas, 

observando o prazo de julgamento do recurso interposto. 



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

licitantes presentes, e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

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

licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

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

subseqüentes desta licitação. 

9 - DO TIPO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1 - O tipo da presente licitação será de menor preço,  sendo o julgamento por MENOR 
PREÇO GLOBAL, levando-se em consideração, para escolha da proposta mais vantajosa, as 

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

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

conformidade de cada proposta com os requisitos deste Edital, conforme o caso, com os preços 

correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, promovendo a Comissão de 

Licitação a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com o presente 

instrumento convocatório, dentro dos seguintes critérios: 

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

Global, observado o disposto no Edital. 

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

em local e horário previamente comunicado aos interessados. Tal ato será realizado pela 

Comissão Permanente de Licitações, com ou sem a presença dos licitantes convocados. 

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

observará estritamente as prescrições da Lei federal 8.666/93, e principalmente, o disposto no 

sub-item 9.1, o tipo licitação e os critérios de  julgamento estabelecidos neste Edital. 

d) É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

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

constar originalmente da proposta. 

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

quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços e Cronograma físico-financeiro, através 

de diligência formal, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não 

correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta.  

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

partes integrantes do mesmo, e ainda: 

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

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

designado para conduzir o equipamento, eximindo o município de quaisquer reclamações e 

indenizações, sendo de sua responsabilidade todos os seguros, inclusive de responsabilidade 

civil e o ressarcimento de todo e qualquer dano a terceiros; 

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

por seus empregados ou prepostos no exercício de suas tarefas; 



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

termos do código civil brasileiro, sendo que a presença da fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Brumadinho não diminui ou exclui esta responsabilidade; 

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

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

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

a atender prontamente; 

g) – Utilizar os equipamentos adequados conforme legislações pertinentes, principalmente de 

segurança no trabalho, e necessários à boa execução dos serviços sobre sua responsabilidade; 

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

legislação pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando os seus 

empregados forem vítimas de acidentes do trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles; 

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

durante toda a execução do contrato; 

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

infortunística do trabalho, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

k) – Apresentar os equipamentos limpos e em condição de operação, atendendo o código de 

trânsito brasileiro com o mínimo de ruído interno, forte controle de emissão de poluentes, 

atendendo a legislação específica. 

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

especificações de materiais e serviços, no projeto básico, planilhas, memoriais descritivos, 

caderno de encargos, anexos e minuta do contrato, que são partes integrantes deste Edital; 

m)- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

contratuais, resultantes da execução deste Contrato. 

n) - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

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

vigente; 

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

estabelecidas pela legislação específica e pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, observando rigorosamente o que consta 

neste termo. 

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

a matricula da obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, quando da assinatura 

do contrato, constando na identificação do contribuinte, sua própria razão social, e 

responsabilizar-se pelos recolhimentos devidos; 

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

serviços; 

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

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

u) OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de 
medição (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), 
relatório fotográfico (conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 



Públicos), Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, Certidão Negativa de Débito junto 
ao FGTS, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizadas; 
v) Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido tendo 
o Setor de Engenharia 05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão 
da Nota Fiscal, como documento hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia 
para conferência final e aceitação, e fará o encaminhamento ao órgão responsável pelo 
pagamento, observados os prazos contratuais ou recomendar correções. Em caso de 
correções o Setor de Engenharia terá novamente 05 (cinco) dias para analisar novamente 
a documentação. 
x) O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, 
no dia posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários de obras em 
concordância ao citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras 
deverá ser confeccionado de acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
y) Conforme determinações constantes no art. 40, inciso II da Lei Federal 8.666/93 a 
empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato após a 
homologação pela autoridade competente. 
11- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1 - As obrigações da Prefeitura deverão ser seguidas rigorosamente do que consta no edital e 

em seus anexos, e ainda: 

a) Emitir Ordem de Serviço para início dos trabalhos; 

b) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada; 

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

Obras e Serviços Públicos; 

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

na execução do presente contrato; 

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

Negativas de FGTS e INSS para cada Nota Fiscal; 

f) Designar um Servidor qualificado para acompanhar a execução do contrato, inclusive 
dos possíveis aditamentos, que deverão ser comunicados à Secretaria de Administração 
para elaboração, QUE TERÁ COMO RESPONSAVEL O SR. UBIRACI DE ALCANTARA 
MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL; 
 
12 - PRAZO DE EXECUÇÃO   
12.1 - O prazo estimativo para execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a contar da data 

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

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

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

A contratada deverá atender, no prazo máximo de três dias, a ordem recebida para mobilização 

de pessoal e de equipamentos 

13 - DOS PREÇOS 



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

orçamento” elaborada pelo Município, o valor estimativo dos serviços licitados é de R$ 
2.401.355,64 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E 
CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), TENDO COMO REFERENCIA 
PLANILHA ESTIMATIVA ANEXA. 

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

apresentada pela CONTRATADA na sessão da licitação. 

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

expressamente, previstas no art. 65, inciso II, alínea d da Lei 8.666/93, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

13.4 - O contratado fica obrigado a aceitas, 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 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
14.1 - As medições discriminando e pormenorizando os serviços executados, serão efetuadas no 

último dia útil do mês da prestação dos serviços e os pagamentos serão efetuados em até 10 

(DEZ) dias do mês subseqüente, devendo as faturas serem emitidas em Reais. 

14.2- Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade 

Técnica  (ART)  no  CREA,  

14.3 Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais 

(INSS e FGTS) dos empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços.  

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

acima e ao cumprimento das exigências determinadas. 

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

exercício, nas verbas a seguir especificadas: Dotação: 02.21.01-27.812.0016.1134-
4.4.90.51.00 fonte 124 – CODIGO 1041. 

16- FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS: 

16.1 - A execução dos serviços será supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, devendo o Secretário da Pasta designar servidor com poderes para 
verificar se os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) 
qualidade, E CASO SEJA NECESSÁRIO (exigindo os testes e ensaios definidos na Normas 
da ABNT) analisar e decidir sobre oposições da CONTRATADA que visem melhorar a 



execução dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha da 
CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no contrato. 

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 24 (vinte e quatro) horas úteis, depois de protocoladas. 

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

habilitação ou julgamento de Proposta de Preços e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para interpor recurso, contado da intimação do ato ou da lavratura da Ata. 

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

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

17.5 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Licitações da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos e entregue, mediante protocolo, durante o expediente 

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

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.  

17.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do 

vencimento. 

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

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

sanções: 

a) advertência; 

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

tomando por base o valor do item; 

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

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

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

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

os motivos. 

18.2 – O atraso injustificado na prestação dos serviços, por período superior ao assumido, 

poderá ensejar no cancelamento da Ordem de Fornecimento. 

18.3 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na 

impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, 

caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

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

(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por 



intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir 

devidamente informado.  

18.5 – As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 

Fornecedores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Brumadinho. 

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

se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

19.2 - Todos os licitantes têm direito subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 

estabelecido na Lei Federal 8.666/93, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 

trabalhos. 

19.3 - Todos os anexos prestam esclarecimentos e são parte integrante deste Edital, 
inclusive o que determina o inciso I § 2º do art. 40 da Lei 8.666/93 – Os projetos poderão 
ser retirados no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. INFORMAÇÕES: 031 3571 3985 – SETOR LICITAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 
DAS 07:00 AS 16:00HRS. O EDITAL ENCONTRA-SE DISPONIVEL NO SITE: 
brumadinho.registrocom.net 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTOS; 

ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTO EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO PELA 

LICITANTE; 

ANEXO IV – CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93; 

ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BÁSCIO; 

ANEXO VIII – TERMO DE COMPROMISSO; 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; 

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

ACESSIBILIDADE PORTADORES DE DEFICIENCIA 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE NÃO PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE; 

ANEXO XII – MINUTA TERMO DE RENÚNCIA A INTENÇAO INTERPOSIÇÃO RECURSO 

(FACULTATIVO); 

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

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Esclarecimentos: Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG – Horário de 07:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas - Fone 3571. 3985 - SETOR DE LICITAÇÕES – 

SECRETARIA DE OBRAS – Email: licitaobrasbrumadinho@gmail.com  
 

Brumadinho, 16  de outubro de 2.014 
_____________________________________ 

AUTORIDADE COMPETENTE – ORDENADOR DESPESAS 
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