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CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

Prestação de serviço de obra de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil 

Tereza Cristina Alves Faiad Minchillo. 
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PREÂMBULO 

 O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, 

Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra 

Nogueira, Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº MG 

2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e pelos Secretários Municipais de Obras e Urbanismo, 

Sr. Érico Queiroz Junior, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG nº 

M1.788.369 (SSPMG) e do CPF nº 258.088.856-04 e de Educação, Sr. Willians Gavioli da 

Silva, portadora do CPF/MF n° 036.681.686-10 e RG nº MG-8.700.309– SSPMG, tornam 

público aos interessados e, especialmente às empresas no ramo de atividade pertinente ao 

objeto, que promoverá licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, a ser aberta no dia 

29 de setembro de 2017, às 9h, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada na Praça Rui 

Barbosa, nº 40, nesta cidade, cujo certame será regido pela Lei n°. 8.666/93, e demais normas 

pertinentes, nas condições deste edital e anexos, destinada a selecionar a proposta mais 

vantajosa, pelo critério de julgamento do MENOR PREÇO DA EMPREITADA GLOBAL. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS 

Os interessados deverão observar as seguintes datas e horários fixados, sob pena 

de preclusão do direito de participação: os envelopes de Habilitação (01) e 

Proposta (02) deverão ser protocolados no setor de protocolos da Prefeitura 

Municipal de Guaranésia, até o dia 29 de setembro de 2017 às 08h45min. A 

Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza por envelopes 

endereçados via postal ou por outras formas e/ou não protocolados. 

 1. DO OBJETO. 

 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de obra de reforma do 

Centro Municipal de Educação Infantil Tereza Cristina Alves Faiad Minchillo, conforme 

anexos deste edital e, observados todos os requisitos técnicos e normativos aplicáveis. 

 

 2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 2.1. O objeto desta Tomada de Preços deverá ser executado no prazo de 03 (três) 

meses, contados a partir da data de autorização para o início da obra, expedida após a 

publicação do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 57 da Lei nº. 8.666/93. 

 2.2. A medição será realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, mais 

precisamente no último dia útil do mês corrente da prestação do serviço. Feita a medição, a 

proponente licitante vencedora do presente certame apresentará a nota fiscal e o pagamento 

será efetuado em até 30 (trinta) dias. 

 2.3. Deverá ser anexado a cada Nota Fiscal o Certificado de regularidade perante 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, 

a Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Junto 

à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e a GFIP - Guia de Recolhimento do 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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FGTS e de Informações à Previdência Social, e relativa ao CEI da obra, guia da GFIP paga, 

SEFIP e cópia dos holerites assinadas pelos funcionários da empresa. 

 2.4. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução 

da obra, ainda que a requerimento do interessado. 

 2.5 O Município, por sua iniciativa, também realizará medições mensais, atestando a 

execução das obras e serviços de engenharia declarados pela contratada. 

  2.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

OBS. A administração pública não é responsável pelo pagamento de eventuais dívidas trabalhistas de 

empresas terceirizadas contratadas por órgãos públicos. 

  

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. 

3.1. Poderão participar da presente licitação empresas especializadas legalmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social seja consentâneo ao do certame, com 

cadastramento regular na Secretaria Municipal de Administração do Município, através da 

Divisão de Licitação, Compras e Material.  

3.2. Os documentos apresentados pelas licitantes deverão ser originais, cópias 

autenticadas em cartório competente ou por servidor da administração devidamente 

identificado, ou ainda através da publicação em órgão de imprensa oficial, nos lermos da lei. 

3.3. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado e as 

sociedades limitadas o balanço em que conste expressamente o nº de folhas do diário em 

que se ache transcrito, certificado por contador inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

3.4. Somente serão aceitos documentos em vigor ou, quando não declarada 

expressamente a validade pelo emitente, aqueles expedidos há no máximo 60 (sessenta) dias 

contados da data de recebimento dos envelopes. 

3.4.1. A condição elencada no item 3.4 não se aplica aos atestados de Capacidade 

Técnica. 

3.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá proceder à diligência quanto à 

autenticidade e veracidade das informações e documentos apresentados na licitação, 

conforme parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93. 

3.6. A exigibilidade de documentos já apresentados poderá ser suspensa caso estes já 

tenham sido apresentados em fase anterior. 

 

4.  DO CREDENCIAMENTO. 

4.1.  Na sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e das 

propostas comerciais, designada para o dia 29 de setembro de 2017, às 9h, na Sala de 

Reuniões da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaranésia, situada na 

Praça Rui Barbosa, nº.40 Centro, Guaranésia, Minas Gerais, o proponente que se fizer 

presente, ou seu representante, deverá se credenciar através dos seguintes documentos: 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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4.1.1. Cópia do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ emitido pela 

Receita Federal do Brasil; 

4.1.2. Cópia autenticada do documento de identidade com foto da pessoa a ser 

credenciada, ou cópia simples, acompanhada do original para autenticação. 

4.1.3. Carta de credenciamento (modelo Anexo I) assinada pelo representante legal da 

empresa com poderes para tanto, indicando a pessoa que representará a proponente na 

licitação, com menção expressa de todos os poderes, inclusive para receber intimações, 

interpor e desistir de interposição de recursos com firma reconhecida; 

4.1.3.1. A Carta de credenciamento poderá ser substituída por procuração pública ou 

particular com firma reconhecida, outorgada pela licitante, através de seu representante legal, 

dando poderes ao pretenso credenciado para se manifestar em nome do(a) concedente, em 

qualquer momento da licitação. 

4.1.4. Cópia autenticada do contrato social e de todas as suas alterações posteriores, 

quando a pessoa a ser credenciada for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, ficando o credenciado, nestes casos, 

desobrigado de apresentar procuração; 

4.2. Os documentos solicitados no item 4.1 e seus subitens deverão ser apresentados 

fora dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta Comercial e entregues a 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação após o ato de abertura da sessão. 

4.3.  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

4.4. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem dos itens 

descritos no presente edital, seja na fase de credenciamento, habilitação ou propostas. 

4.5. Uma vez credenciados, os interessados entregarão os envelopes “Documentação 

de Habilitação” e “Proposta Comercial” que deverão ser rubricados pelos representantes da 

licitante, devidamente lacrados e apresentados à Comissão Permanente de Licitação, na data 

de abertura. 
 

5. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA. 

5.1. Condições Gerais 

5.1.1. Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser protocolados na Divisão 

de Protocolo, Patrimônio e Serviços Gerais, no endereço mencionado no item 4.1. até as 

08h45min do dia 29/09/2017, não sendo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 

modificações aos documentos propostos.  

5.1.2. Para efeito de remessa pelo Correio ou outro serviço de entrega, os envelopes de 

números 01 e 02, depois de lacrados e devidamente identificados conforme exposto a seguir, 

poderão ser acondicionados em um único envelope, desde que exposto seu conteúdo e 

identificada a Licitação a que se refere.  

5.1.3. A Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de envelopes 

enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos. 

5.1.4. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente 

de Licitação procederá à abertura dos envelopes, sob a garantia de acesso dos 

representantes credenciados das firmas proponentes a todos os documentos. 

5.1.5. A Comissão Permanente de Licitação providenciará que todos os envelopes, 

primeiramente, recebam o visto dos presentes. 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.1.6. Após o visto que trata o item anterior, serão abertos os envelopes da 

Documentação de Habilitação que serão devidamente conferidos e analisados quanto a sua 

autenticidade e pertinência pela Comissão Permanente de Licitação, cabendo a seus 

membros a decisão pela habilitação ou inabilitação dos licitantes. 

5.1.7. Os envelopes com a documentação de habilitação e proposta poderão ser abertos 

numa única reunião, desde que não haja necessidade de diligência para complementar a 

instrução e que as empresas participantes, através de seus representantes, renunciem 

expressamente ao prazo recursal. 

5.1.8. Em caso de inabilitação de licitante que tenha encaminhado sua documentação 

pela via postal, tornando impossível sua renuncia expressa, será aberto prazo para 

interposição de recursos e designada nova data para abertura do envelope nº 02. 

5.1.9. Não serão abertos os envelopes de Proposta das empresas consideradas 

inabilitadas, devendo os envelopes não abertos serem devolvidos, intactos, aos respectivos 

licitantes. 

5.1.9.1. Serão de responsabilidade dos licitantes as providências para reaver os 

envelopes não abertos em virtude de inabilitação. 

 

5.2. Da Documentação de Habilitação. 

5.2.1.  O envelope contendo a Documentação de Habilitação será apresentado com os 

seguintes termos, impressos e colados externamente: 

ENVELOPE No 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PROCESSO Nº 203/2017 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA 

 

5.2.2. Para constatação de sua regularidade jurídica a interessada deverá apresentar, 

no interior do Envelope 01, os seguintes documentos: 

5.2.2.1. Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal da 

empresa ou cópia simples acompanhada da original para autenticação; 

5.2.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.2.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

5.2.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

5.2.2.5. 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. 

5.2.2.6. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de 

Guaranésia; 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.2.3. Para validação de sua regularidade fiscal e trabalhista interessada deverá 

apresentar, no interior do Envelope 01, os seguintes documentos: 

5.2.3.1. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União, comprovando a regularidade junto ao INSS e demais tributos federais e débitos com 

a União. 

5.2.3.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho; 

5.2.3.3. Prova de regularidade junto ao FGTS - Certidão de Regularidade de Situação; 

5.2.3.4. Prova de regularidade junto à Fazenda do Município do licitante - Certidão 

Negativa de Débitos ou equivalente; 

5.2.3.5.  Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito 

ou equivalente; 

5.2.4. Para constatação de sua qualificação técnica, a interessada deverá apresentar, 

no interior do Envelope nº 01, os seguintes documentos: 

5.2.4.1. Certificado de Registro E Quitação DA EMPRESA E DO PROFISSIONAL junto 

ao CREA/CAU; 

5.2.4.2. Prova de possuir em seu quadro dirigente ou de pessoal permanente com 

vínculo empregatício, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, 

responsável técnico da licitante, detentor de atestados devidamente registrados na entidade 

profissional competente relativo à execução de serviços públicos e/ou privados; 

5.2.4.2.1. O vínculo empregatício será comprovado mediante apresentação de cópia 

autenticada da ficha de registro de empregado, juntamente com cópia autenticada da carteira 

de trabalho do empregado que permitam comprovar o vínculo com a empresa. 

5.2.4.2.2. Também será considerado para efeito de vínculo empregatício, contrato de 

prestação de serviços em vigor, com firmas reconhecidas de todos os assinantes (original ou 

cópia autenticada) acompanhada de cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

Jurídica expedida pelo CREA ou pelo CAU, constando a data de registro da empresa e data 

de registro do profissional contratado como seu responsável técnico. 

5.2.4.2.3. Cópia autenticada da ata de eleição ou do contrato social e última alteração, 

conforme o caso, a fim de comprovar investidura no cargo nos casos em que sócio proprietário 

ou dirigente de empresa figure como responsável técnico. 

5.2.4.3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnica, deverão assumir o compromisso de participar das obras e serviços 

licitados, através de declaração, reconhecendo a possibilidade de substituição apenas por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de 

Guaranésia/MG (modelo Anexo XIII). 

5.2.4.4. A análise da qualificação técnica se dará através da comprovação de aptidão 

por certidões ou atestados de obras e serviços de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, de pessoa física ou pessoa jurídica, com acervo técnico junto ao 

CREA ou ao CAU - CAT - Certidão de Acervo Técnico. 

5.2.4.5.  Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura de Guaranésia em nome do 

representante indicado pela empresa interessada em participar do certame. 

5.2.4.5.1. A visita técnica deverá ser confirmada na Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo, Praça Rui Barbosa, 40 Centro, Guaranésia/MG, pelo telefone (35) 3555-

1530 para serem realizadas no dia 25 de setembro de 2017, as 09 horas. 
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5.2.4.5.2. O representante da empresa, por ocasião da visita técnica, deverá demonstrar 

capacidade suficiente e adequada em razão do grau de especialidade/complexidade do 

objeto, em respeito ao princípio da finalidade. 

5.2.4.5.3. A empresa interessada poderá encaminhar profissional terceirizado para 

participar da visita técnica, desde que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para 

tal incumbência. 

5.2.4.5.4. O representante da empresa interessada deverá apresentar-se munido de 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, que o qualifique a realizar a visita 

técnica ou, no caso de sócio, proprietário ou de dirigente de empresa cópia autenticada da 

ata de eleição ou do contrato social e/ou última alteração, conforme o caso, declaratório de 

sua investidura no cargo. 

5.2.5. Para constatação de sua qualificação econômico - financeira, a interessada 

deverá apresentar, no interior do Envelope nº 01, os seguintes documentos: 

5.2.5.1. Certidão negativa de pedido de falência e concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

5.2.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

5.2.5.3. As empresas recém-constituídas que não completaram um exercício financeiro 

deverão apresentar Balanço de constituição, assinado por profissional legalmente habilitado. 

5.2.5.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, se encerrados há mais 

de três meses da data da apresentação da proposta, poderão ser atualizados segundo a 

variação do INPC/IBGE entre a data de encerramento do balanço e a de apresentação da 

proposta. 

5.2.5.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior 

ao da realização deste Pregão, comprovando índices de Liquidez Corrente (LC) superior ou 

igual a 1 (cópia autenticada ou à vista do original); 

5.2.5.5. Comprovação do índice ILC (Índice de Liquidez Corrente) e ILG. (Índice de 

Liquidez Geral) maior ou igual a 1,0, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

ILC = (AC/PC) 

ILG = (AC+RLP) / (PC + ELP) 

AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; RLP = Realizável em Longo Prazo; ELP 

= Exigível em Longo Prazo. 

 

5.2.5.6. O Balanço Patrimonial, as demonstrações contábeis e os cálculos do ILC e do 

ILG apresentados pela proponente deverão conter assinatura do representante legal da 

empresa licitante e de seu contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, 

ou, caso apresentadas por meio de publicação, de forma a possibilitar a identificação do 

veículo e a data de sua publicação. 

5.2.5.7. No caso de micro empresas e empresas de pequeno porte deverá ser 

apresentado o BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada ou à 

vista do original). 
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5.2.5.7.1. O balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de 

imposto de renda da pessoa jurídica. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica 

deverá trazer a assinatura do contador da empresa, a indicação do nome do contador e do 

número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. NOTA: A assinatura do 

contador; a indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis. 

5.2.6.  Além dos documentos já enumerados a interessada deverá inserir ao Envelope 

01, as declarações que se seguem: 

5.2.6.1. Declaração de concordância com os termos do edital - Anexo III; 

5.2.6.2.  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal, correspondente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo IX). 

5.2.6.3. Declaração de que no quadro da Empresa não há funcionário público do 

Município de Guaranésia (Anexo X). 

5.2.6.4.  Declaração de inexistência de fato impeditivo – Anexo XI. 

5.2.7.   Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado as 

microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 

123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, as 

interessadas deverão apresentar: 

5.2.7.1. Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. (ANEXO 

XII) E a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, de inscrição “ME ou EPP”, 

expedida nos últimos 30 (trinta dias), sob pena de não participação ou consulta de Opção pelo 

Simples Nacional. 

5.2.7.3. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme direitos 

estabelecidos pela LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

5.3.  Da Proposta. 

5.3.1.  O Envelope nº 02, contendo a Proposta, será apresentado nos seguintes termos, 

impressos e colados externamente: 

ENVELOPE No 02 – PROPOSTA  

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PROCESSO 203/2017 – TOMADA DE PREÇOS 006/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA 

 

5.3.2. A Proposta deverá ser preenchida nos moldes do Anexo VI deste edital, contendo 

todas as informações previstas, observadas as instruções constantes dos itens seguintes 

acompanhada da planilha orçamentária de preços e cronograma físico financeiro: 

5.3.2.1. Redigida em idioma português, datilografada ou digitada em via única, sem 

rasuras, ressalvas ou correções, e assinada pelo representante legal da empresa; 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.3.2.2. A proposta deverá referir-se à integralidade do objeto licitado; 

5.3.2.3.  O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 

a partir da abertura da mesma; 

5.3.2.4. Deverá ser apresentada em moeda nacional; 

5.3.3. Nos preços deverão ser incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas 

com impostos, taxas e fretes, não podendo o proponente exercer pleitos de acréscimos 

posteriores, após a abertura da Proposta Comercial. 

5.3.4. Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrão por 

conta do proponente. 

5.3.5.  Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, 

do mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico, só 

será admitido (02) dois dígitos após a vírgula. 

5.3.6. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações exigidas.  

5.3.7. Juntamente com a proposta será apresentado o Cronograma Físico-Financeiro 

para a execução da obra e a planilha orçamentária de custos totalizando o valor da proposta. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

6.1. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes presentes.  

6.2. O critério de julgamento será o Menor Preço Global e as propostas serão 

classificadas segundo a ordem crescente dos preços apresentados. 

6.3. Na análise da classificação a Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender 

a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico 

específico, através de parecer que integrará o processo. 

6.4. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

6.5. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

6.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014. 

6.7. Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às 

disposições deste Edital, observando-se ainda o disposto no Artigo 48, Inciso II, da Lei Federal 

nº 8666/93 e suas alterações. 

6.8. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados.  

6.9. Será desclassificada a proposta que: 

6.9.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
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6.9.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

6.9.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

6.9.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 

demais licitantes; 

6.9.5. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

6.9.5.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto 

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética 

dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 

6.9.5.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48 horas úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 

artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

6.10. Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão 

pública, para a qual serão convocados os interessados; 

6.11. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes 

para apresentação de recurso no prazo de 5(cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

6.12. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto licitado ao licitante vencedor. 

6.13. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante e-

mail, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

6.14. O resultado do certame será divulgado nos mesmos jornais em que se deu a 

publicação de abertura da licitação. 

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

7.2. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões 

de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

7.3. Os recursos deverão ser encaminhados para Secretaria Municipal de 

Administração situada na Praça Rui Barbosa, nº. 40, Centro, Guaranésia-MG. 

7.4. O recurso será dirigido ao Prefeito de Guaranésia por intermédio da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
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proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 

pena de responsabilidade. 

7.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO. 

8.1. Homologado o parecer da Comissão Permanente de Licitações e adjudicado o 

objeto licitado, será convocada a vencedora da licitação para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

assinar o instrumento de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sofrendo as 

penalidades do artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 

8.2. Alternativamente à convocação para comparecer para a assinatura do Termo de 

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

8.2.1. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

8.2.2. Na situação do item 8.2. a Administração deve se certificar de que o Termo de 

Contrato, devolvido assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração. 

8.3.  O não comparecimento implicará na convocação da licitante que tiver sido 

classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, observando-se a ordem de 

classificação, nos termos do artigo 64 §2º da Lei 8.666/93, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no artigo 81 da mesma Lei.  

8.4. O contrato terá vigência de 02 (dois) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da contratante, nos termos da Lei Federal 8.666/63 e desde 

que em prol interesse público. 

8.5. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Guaranésia e a vencedora 

obedecerá ao modelo constante do Anexo II esse subordinará à legislação que rege a matéria.  

8.6. Correrão por conta da empresa vencedora as despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre o contrato.  

8.7. Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto nos artigos 28, II e 77 a 

80 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das demais disposições previstas nas leis que regem 

a matéria. 

8.8.  Da empresa vencedora será exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato do objeto licitado, a título de prestação de garantia de execução, em conformidade 

com art. 56 § 2º, da Lei 8.666/93. 

8.9. Não se dará ordem para o início dos serviços enquanto não estiver formalizada a 

garantia de execução prestada pelo contratado, que será liberada ou restituída após a 

execução do contrato, em conformidade com art. 56 § 1º, I, II, III e § 2º 3º e 4º da Lei 8.666/93. 

8.10. Além das demais disposições elencadas no contrato, são obrigações da 

contratada: 

8.10.1. Executar e entregar o objeto da licitação de acordo com as instruções, prazos 

de entrega e com os planos de trabalho estabelecidos, em consonância com o conteúdo da 

proposta apresentada e com este edital e seus anexos, em especial o memorial descritivo. 
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8.10.2. Manter em serviço somente pessoal devidamente credenciado, uniformizado, 

treinado e munido de equipamento de proteção EPI, respeitando os regulamentos e normas 

vigentes Município de Guaranésia. 

8.10.3.  Preservar e manter o Município de Guaranésia e sua administração isentos de 

reivindicações, queixas e representações referentes aos serviços, responsabilizando-se, 

expressamente, pelos acidentes que ocorrerem com seus empregados, pela organização e 

pagamento dos salários corretamente, encargos fiscais, trabalhista, securitários e 

recolhimento dos encargos sociais, conforme artigo 71 da Lei 8.666/93. 

8.10.4. Responder pelos danos materiais ao patrimônio público ou de terceiros seja 

judicial ou extrajudicialmente. 

8.10.5. Manter a realização do objeto da licitação independentemente de paralisação 

por parte de seus empregados. 

8.10.6. Apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato o 

Termo de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e cópia autenticada da guia de 

recolhimento para serem juntadas ao processo. 

8.10.7. Manter diário de obras com anotações atualizadas diariamente, armazenado em 

local de livre acesso, onde serão anotadas as observações necessárias ao bom andamento 

dos serviços e registradas obrigatoriamente as ocorrências extraordinárias tais como 

problemas construtivos, consultas à fiscalização, datas de conclusão das etapas de serviços, 

de acordo com o cronograma, devendo ser entregues as vias originais à Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, sob pena de não liberação das respectivas medições. 

8.10.8. Deverá a contratada, ao ser notificada, regularizar, no prazo estipulado, os 

serviços que apresentarem falhas na execução ou que estiverem fora das especificações e 

projetos, bem como substituir os materiais recusados de maneira justificada pela fiscalização 

municipal, sob pena de ser declarada inidônea, entre outras penalidades legais. 

8.11. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, dos serviços 

declarados no objeto da presente licitação. 

8.12. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas configurará na 

inadimplência da contratada quanto a execução do objeto, devendo ser aplicado o art. 86, § 

1º, 2º e 3º da Lei 8.666/93, bem como as demais penalidades previstas no do presente edital. 

8.13. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso o Balanço dos eventos 

contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, a relação dos pagamentos já efetuados 

e ainda devidos e eventuais indenizações e multas. 

 

9. DOS PREÇOS  

9.1. Os preços propostos pressupõem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, 

o qual presidirá a relação entre as partes, durante todo o prazo de execução. 

9.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 

mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir 

da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INPC ou outro que 

vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo 

atraso não decorra de culpa da contratada.  

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços ora licitados correrão por 

conta da dotação orçamentária: 

Ficha Elemento/Dotação 

297 
Construção e/ ou reforma de creche municipal / Obras e instalações de domínio patrimonial / 02.60.01 12.365.0401.2.055 

/ 44.90.51.02 

 

11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

11.1. O prazo total previsto para execução do objeto é de 03 (três) meses, observado 

o cronograma que acompanha o presente edital. 

11.2. Os atrasos na execução, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força 

maior, conforme a Lei 8.666/93 e disposições contidas no Código Civil, respeitadas, ainda, as 

penalidades descritas na Lei 8.666/93 

 

12. DAS PENALIDADES 
12.1. Advertência; 

12.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), nas hipóteses previstas no artigo 86 

e 87 da Lei nº. 8.666/93. 

12.3. Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de 

Guaranésia por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 

referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 

pelo Município. 

12.5. Na hipótese de a Contratada se recusar a assinar o contrato ou não executá-lo 

nas condições estabelecidas, se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

12.6. Pelo atraso injustificado para iniciar ou concluir a obra será aplicada multa de 0,5% 

(cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, bem como a 

multa prevista no item acima. 

12.7. As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que 

a Contratada tiver em razão da presente licitação. 

 

13. DOS IMPEDIMENTOS 

13.1.Não serão admitidas interessadas que se enquadrem em quaisquer das situações 

a seguir relacionadas: 

13.2. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

13.3. Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

13.4. Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

13.5. Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 
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13.6. Possuam proprietário titular ou sócio de mandato eletivo; 

13.7. Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988; 

13.8. Reunidas em consórcio, ou qualquer tipo de agrupamento de empresas; 

13.9. Interessados enquadrados nas situações previstas no Art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem acarretar à licitante 

interessada qualquer direito a indenização. 

14.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

14.4. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas ou não 

acarretar prejuízo à Administração Pública. 

14.5. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.6. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

14.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

14.9. É vedada a cessão total ou parcial, para terceiros, das obrigações que forem 

adjudicadas em consequência desta licitação, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura 

de Guaranésia.  

14.10. O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de 

modificá-lo ou rescindi-lo unilateralmente e fiscalizar a sua execução. 

14.11. A contratada se obriga a manter, durante a execução contratual, as condições de 

habilitação, incluída a sua regularidade perante os órgãos públicos. 

14.12. O Município se reserva no direito de conferir as obras entregues pelas empresas 

contratadas, por técnico da sua confiança, podendo rejeitar as que não cumprirem os padrões 

de qualidade e as especificações fixadas. 

14.13. A impugnação ao Edital terá lugar nas condições de que dispõem os parágrafos 

I, II e III do Art. 41 da Lei 8.666/93.  
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14.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da 

Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis, com o 

assessoramento do departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG. 

14.15. Para dirimir controvérsias decorrentes do presente processo o foro competente 

é o da Comarca de Guaranésia/MG. 

 

15. ANEXOS 

15.1. Integram o presente Edital os seguintes documentos: 

15.1.1. Modelo de carta de credenciamento indicando a pessoa que representará a 

proponente, com menção expressa de todos os poderes, inclusive para receber intimações, 

interpor e desistir de interposição de recursos - ANEXO I; 

15.1.2. Minuta de contrato - ANEXO II; 

15.1.3. Modelo de declaração de concordância com o Edital - ANEXO III; 

15.1.4. Modelo de Atestado de Visita Técnica - ANEXO IV; 

15.1.5. Memorial Descritivo - ANEXO V; 

15.1.6. Modelo de Proposta - ANEXO VI; 

15.1.7.  Planilha Orçamentária e cronograma físico-financeiro - ANEXO VII; 

15.1.8. Modelo de Ordem de Serviço - ANEXO VIII; 

15.1.9. Modelo de Declaração que não emprega menor – ANEXO IX; 

15.1.10.  Modelo de Declaração de que no quadro da Empresa não há funcionário 

público do Município de Guaranésia – ANEXO X; 

15.1.11. Modelo de declaração da inexistência de fato impeditivo – ANEXO XI; 

15.1.12.  Modelo de declaração de microempresa - ME e EPP – ANEXO XII; 

15.1.13. Modelo de declaração de Termo de Compromisso - Anexo XIII. 

 

 

Guaranésia, 06 de setembro de 2017 

 

 

Claudia Neto Ribeiro  
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Local e data) 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Referência: Tomada de Preços nº. 006/2017 – Processo nº. 203/2017 

 

 

 Prezados Senhores, 

 

  A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital da  Tomada de Preços nº 006/2017, vem perante Vossas Senhorias 

credenciar o Sr. _______________________, RG ____________________, CPF nº 

________________ como representante qualificado a participar de todos os atos relativos à 

referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição 

de recursos e receber intimações, nos termos do artigo nº. 109 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Nome 
Representante Legal da Licitante 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato nº. ______/2017 

Tomada de Preço nº.  006/2017 

Processo nº. 203/2017 

 

Contrato de empresa para prestação de serviço de obra de reforma do Centro Municipal 

de Educação Infantil Tereza Cristina Alves Faiad Minchillo, que entre si celebram o 

Município de Guaranésia e a empresa........ 

 

 O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, 

Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra 

Nogueira, Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº MG 

2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e pelos Secretários Municipais de Obras e Urbanismo, 

Sr. Érico Queiroz Junior, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG nº 

M1.788.369 (SSPMG) e do CPF nº 258.088.856-04 e de Educação, Sr. Willians Gavioli da 

Silva, portadora do CPF/MF n° 036.681.686-10 e RG nº MG-8.700.309– SSPMG, e, do outro 

lado, a empresa ..............................................., inscrita no CNPJ sob o nº.  00.000.000/0001-

00, com sede na ..........................................., representada pelo(a) Sr(a). .......................... 

(nacionalidade), (profissão), residente e domiciliado(a) na.............................................., 

portador(a) da Cédula de Identidade nº. ..................................,(  ) e do CPF nº. 

..........................., firmam o presente contrato nos termos constantes da Lei 8.666/93, nas 

seguintes condições:  

 1. DO OBJETO. Constitui objeto deste a contratação de empresa para prestação de 

serviço de obra de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Tereza Cristina Alves 

Faiad Minchillo, conforme condições constantes no Anexo I do edital.  

 2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 2.1. O objeto desta Tomada de Preços deverá ser executado no prazo de 03 (três) 

meses, contados a partir da data de autorização para o início da obra, expedida após a 

publicação do contrato, podendo ser prorrogado pela administração, conforme art. 57 da Lei 

8.666/93, caso ocorra os motivos descritos no §1°. 

 3. DO VALOR DO CONTRATO. O valor total do presente contrato é de R$ 000.000,00 

(..........................................), incluindo todos os custos relacionados com despesas 

decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão deste contrato. 

 4. PAGAMENTO. O pagamento do valor devido, conforme proposta da contratada, 

será efetuado pelo contratante, obedecendo ao estabelecido no Projeto Executivo, 

Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Medidas, após a prestação dos serviços, até o 

30° (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da nota fiscal e medições, pela 

contratada, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela 
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secretaria requisitante. 

 4.1. Deverá ser anexado a cada Nota Fiscal de Serviço o Certificado de regularidade 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica 

Federal, a Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e a GFIP - Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social relativa ao CEI da obra 

paga, juntamente com a SEFIP e cópia dos holerites dos funcionários assinados por eles. 

 5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. A despesa referente à execução do objeto 

desse certame correrá à conta de recursos orçamentários na rubrica:  

Ficha Elemento/Complemento 

297 
Construção e/ ou reforma de creche municipal / Obras e instalações de domínio patrimonial / 02.60.01 

12.365.0401.2.055 / 44.90.51.02 

 

 6. DO REAJUSTE. O preço pelo qual será contratado o serviço será fixo e 

irreajustável, salvo nos casos previstos em Lei. 

 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. O (a) contratante obriga-se a: 

 a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

contratada; 

 b) efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas nas cláusulas terceira, quarta e quinta do presente contrato, os serviços 

efetivamente executados. 

 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. A contratada obriga-se a: 

 a) prestar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e 

obrigações discriminadas no Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Anexos ao Edital; 

 b) assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato; 

 c) responsabilizar-se por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do 

presente contrato; 

 d) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na licitação; 

 e) não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do 

contratante; 

 f) comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade relativa aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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 9. DAS PENALIDADES. Por força do presente contrato e nos termos da legislação 

aplicável, é a contratada responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo estipulado, 

obrigando-se a responder por todos os prejuízos que causar à administração ou a terceiros 

em decorrência da execução dos serviços, diretamente ou através de seus empregados e/ou 

prepostos. 

 9.1. A contratada será também a exclusiva responsável por todos os ônus e obrigações 

concernentes às legislações trabalhista, social, fiscal, securitária e previdenciária, assim como 

por todos os custos relativos a material e mão de obra necessários à completa realização dos 

serviços. 

9.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o contratante poderá 

aplicar à contratada, as seguintes penalidades: 

 a) advertência; 

 b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, 

em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as 

demais sanções; 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção. 

 9.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso na execução dos serviços, à multa 

moratória de até 1% (um por cento) sobre o valor total dos serviços, por dia útil excedente do 

prazo estabelecido. 

 9.3. Se a contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, 

dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Da aplicação das sanções definidas na 

cláusula anterior caberão os recursos previstos no art. 109 da Lei n°. 8666/93, observados os 

prazos e procedimentos ali estabelecidos. 

 11. DAS ALTERAÇÕES.O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 65 da lei 8.666/93, desde que o gestor desse 

instrumento apresente o plano de trabalho com as alterações pretendidas, ressalvados os 

limites e as vedações legais. 

 12. DA VIGENCIA. O presente contrato terá vigência até 03 (três) meses, podendo ser 

prorrogado, contados a partir da emissão do memorando de autorização a ser expedido pela 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com a 

redação da legislação posterior, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento. 

12.1. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da contratada, será 

aplicada à mesma multa moratória, conforme § 2º da cláusula nona deste contrato. 

 13. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA. O presente contrato não poderá ser objeto 

de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévia e expressa autorização 
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do Município e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial. 

 13.1. O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do Cedente. 

 14. DA RESCISÃO. O contratante, independentemente de qualquer indenização, 

poderá rescindir o contrato, administrativa ou amigavelmente, na forma da lei. 

 14.1. Ficará o presente contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o 

contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

 a) atraso injustificado na execução dos serviços contratados; 

 b) paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 

 c) subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, associação da contratada 

com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação 

que afete a execução do presente contrato; 

 d) desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, assim como a de seus superiores; 

 e) cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato, anotados na forma da 

cláusula terceira; 

 f) decretação de falência; 

 g) dissolução da empresa; 

 h) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da Administração, prejudique a execução deste contrato; 

 i) protesto de títulos ou emissão de benefícios sem a suficiente provisão, que 

caracterize a insolvência da contratada; 

 j) razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 

 k) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução deste contrato. 

 14.2. A declaração de rescisão deste contrato, em todos os casos em que ela é 

admitida, será sempre feita independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial 

e operará seus efeitos a partir da publicação. 

 14.3. Na hipótese de decretação de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, ficará a contratada sujeita a multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo 

reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo, ainda, da retenção de créditos, da 

reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem 

apurados, cuja cobrança se fará judicialmente. 

 14.4. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à contratada, 

inclusive perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando 

superiores à garantia prestada ou aos créditos que a contratada tenha em face do contratante, 

serão inscritas em dívida ativa não tributária, com o posterior ajuizamento de execução. 

 15. DA PUBLICIDADE. O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa 

Oficial, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 16. DO FORO. O foro competente será o desta Comarca de Guaranésia, Estado de 

Minas Gerais, para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato. 
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 E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em quatro vias de igual teor e forma, assinado pelas partes. 

 

Local e Data 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito Municipal 

 

 

Érico Queiroz Júnior 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  

 

Willians Gavioli da Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 

Contratado 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

  A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital da Tomada de Preços 006/2017, vem perante Vossas Senhorias declarar 

que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as 

especificações técnicas necessárias à execução da obra. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

(Local e data) 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO IV - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

 
(Local e data) 

 
 

À 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Tomada de Preços 006/2017 

 

 

 
Prezados Senhores, 
 
 
  A Prefeitura de Guaranésia, pessoa jurídica de direito público interno, por 

intermédio de seu responsável técnico, ______________, ATESTA, para o fim de habilitação 

no Processo Licitatório 203/2017 – Tomada de Preços 006/2017, que o (a) Sr. (a)  

______________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, CPF) responsável pela 

visita técnica da empresa _________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o No __________________, com sede na cidade de 

____________________, na _____________________, No ____, realizou a visita técnica 

exigida pelo edital do certame, no dia ___ / ___ / _______, referente a prestação de serviço 

de obra de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Tereza Cristina Alves 

Faiad Minchillo. 

  

  Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração. 

 
 

Nome 

Representante do Município de Guaranésia 
 

 

Nome 

Representante da empresa  
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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA:  REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL 

Local: Av. Francisco Pinheiro, nº 281, bairro Loteamento Capitão 

 

 

01. SERVIÇOS PRELIMINÁRES 

 Aplicação: Deverá ser instalado para sanar as poluições sonoras e de resíduos tapumes fazendo 

o fechamento da área/perímetro a reformar, assim, isolando todo serviço a ser realizado in loco. 

 

02. CANTEIRO DE OBRA 

Aplicação: Deverá ser fabrica e instalada no perímetro externo, para que todos tenham acesso 

as informações uma placa galvanizada de área de 2,5m², conforme preconizado em obras públicas. 

 

03. SERVIÇOS TÉCNICOS 

        Deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos. Deverá ser de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas que envolvam todo o perímetro da obra Os eixos de referência e as referências de nível 

serão materializados através de estacas de madeira cravadas na posição vertical, com reaproveitamento 

de 3 vezes. 

 

04. DEMOLIÇÃO 

Deverá ser retirado do local todo destroço proveniente da demolição (telha, madeiramento, laje, 

alvenaria, contrapiso, tubulações elétricas, portas, janelas e etc.), que obrigatoriamente ocorrera 

conforme exigência em projeto in loco, sendo necessário para a elaboração da obra. Todo serviço deverá 

ocorrer com o mais alto rigor de segurança respeitando as NRs; a limpeza da área deverá acontecer 

concomitantemente com a demolição. 

 

05. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

 A execução dos blocos, pilares, vigas e lajes obedecerão ao projeto estrutural. 

Forma: Será utilização de formas conforme planilha, consideram-se material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma. As juntas  devem ser bem fechadas, para 

impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma.  

Pouco antes da concretagem,  molhar as fôrmas no lado interno.  Desforma: utilizar cunhas de madeira 

e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra. 

Normas Técnicas: NBR11700/1991-Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para 

uso geral 

  

Aço 

Considera material e mão-de-obra para corte, soldagem, dobra e colocação da armação nas fôrmas Para 

esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora dependendo do grau de 

organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 à 16%. 

Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 

conforme disposição de espaço no canteiro da obra.  Obedecer rigorosamente o projeto.  Limpar as 

barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as 
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crostas da ferragem e ferrugem. 

 

 Concreto 

Considera concreto dosado em central com FCK=20MPa. – estão incluidos nesta composição o 

transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.  

 

 Verga 

          Será executado verga sobre as janelas e portas, em concreto armado nas dimensões mínimas de 

10x10cm . 

 

06.  PAREDES E PAINEIS 

Será executada alvenaria de blocos de concreto, conforme indicações em projeto. 

 Os tijolos blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 

homogênea, compacta, suficientemente dura para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 

calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas 

e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações 

das Normas ABNT. O armazenamento e o transporte dos blocos de concreto serão realizados de modo 

a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 

 O assentamento dos blocos de concreto serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura 

não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria 

aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os Blocos serão umedecidos antes do 

assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

 O assentamento do bloco será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, 

quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.  

 Para a perfeita aderência das alvenarias dos blocos às superfícies de concreto, será aplicado 

chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço. Deverá ser prevista ferragem de amarração da 

alvenaria nos pilares, de conformidade com as especificações de projeto.  

 

 Processo Executivo  

Antes do início da execução dos serviços, a contratada deverá apresentar as amostras para aprovação da 

Fiscalização. As placas serão providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e fixação das 

ferragens. A montagem e fixação dos painéis serão executadas de conformidade com os detalhes do 

projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem será realizada 

após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais com as 

placas de granito. 

 

Recebimento 

  Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 

a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, de conformidade com o 

projeto. Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias. 

 

07. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

Portas 
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Materiais 

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, 

fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e 

aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de 

quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. 

Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de produtos adequados, 

de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças 

de madeira deverão ser à prova d’água. 

As esquadrias e peças de madeira serão armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo, 

de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

 

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. 

Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes 

das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes 

da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão 

aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões 

confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as 

cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do 

fabricante da esquadria. 

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, 

concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a 

rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições com os rodapés e 

revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes indicados no 

projeto. 

As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de 

esmalte sintético ou material específico para a proteção da madeira. Após a execução, as esquadrias 

serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e 

gorduras. 

 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 

a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação 

e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das 

partes móveis e a colocação das ferragens. 

 

08. VIDROS 

 Os vidros das caixilhos lisos , planos, sem bolhas e transparentes, com 4 mm de espessura. 

Todos os cortes das chapas de vidro temperado e perfurações necessárias à instalação serão definidos e 

executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos caixilhos, obtidas através de 

medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverão ser definidos pelo fabricante todos 

os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 

o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das esquadrias. 
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09. COBERTURA 

 Estrutura de madeira 

A estrutura da cobertura em telhas de fibrocimento. As peças a serem utilizadas deverão ser de primeira 

qualidade e apresentar-se isentas de quaisquer defeitos. Toda a madeira da estrutura deverá receber 

tratamento imunizante contra  cupins. 

 

Telha de fibrocimento ondulada  

Materiais 

As telhas de fibrocimento serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, de coloração 

uniforme e isentas de rachaduras. 

O armazenamento e o transporte das telhas e peças de acabamento serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas serão 

estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com as suas dimensões, na posição indicada pelo 

fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos. 

Todas as peças de fixação, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, porcas, 

arruelas de PVC rígido ou flexível, serão estocadas em caixas fechadas e etiquetadas com o nome do 

fabricante, tipo, quantidade e discriminação de cada peça. 

 

Processo Executivo 

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de madeira de 

sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes 

necessários.  

As peças serão assentadas parcialmente superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos 

indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. 

O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, 

serra manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos 

predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As telhas serão fixadas às estruturas de madeira por 

meio de parafusos. O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas 

opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. 

Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos à 

percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores 

do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm 

das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. 

A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material. 

Os furos de fixação deverão estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para cada 

tipo de telha deverão ser utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo fabricante. Se for necessário 

interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusão, as últimas telhas deverão ser 

provisoriamente fixadas. 

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente 

apoiadas nas telhas. 

 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 

a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e 

vedação da cobertura. 
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Calhas, em chapa de ferro galvanizada e condutores em tubo de PVC. 

Calhas, rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada nº 24 (0,65mm); desenvolvimentos de 33, A 

chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem 

apresentar fissuras nas bordas. 

Pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plásticas. 

Solda de liga de chumbo e estanho, na proporção de 50: 50 ou silicone para uso externo. 

 

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Impermeabilização com argamassa traço 1:3 deste a base do levantamento de paredes ate altura mínima 

de 75 cm, aplicando sobre as duas faces da parede de fechamento. 

 

11. . REVESTIMENTO 

 Chapisco 

Toda a alvenaria a ser revestida e teto será chapiscado depois de convenientemente limpa. Os chapiscos 

serão executados com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura 

máxima de 5 mm com preparo manual. 

 

Emboço (Massa Grossa) 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De 

início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão 

de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixadas nas 

extremidades superiores e inferiores da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de 

prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao 

desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados 

os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de traço 1:2: seis (cimento, cal e 

areia), espessura 2,0cm, preparo manual. 

Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 

aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 20 mm. 

 

Reboco (Massa Fina) 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa 

com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar 

se os marcos e contra-batentes já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada 

será argamassa pré-fabricada. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 

desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira 

revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do reboco será de 5 mm. 

 

Aplicação de Gesso no teto 

           Aplicação de gesso no teto direto na laje, sem taliscas, aplicado com desempenadeira. 

 

Peitoril em Granito  
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             Os peitoris serão assentados com argamassa de cimento e areia e terão largura indicada no 

projeto arquitetônico; 

No assentamento dos peitoris, alguns detalhes executivos devem ser seguidos como a previsão de 

inclinação mínima de 3% no sentido do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no 

mínimo 2 cm, visando o escorrimento ao longo da fachada. 

 

12. PISOS INTERNOS 

Contrapiso/lastro esp=5cm 

Lastro de concreto com traço 1:3:5, com adição de 3% de impermeabilizante sobre o peso do cimento, 

espessura se 5 cm. 

           O terreno deverá ser compactado, nivelado com caimento para as caixas coletoras de água. 

Molhar o terreno previamente, sem deixar água livre na superfície. O concreto deve ser lançado e 

espalhado sobre o solo depois de concluído o nivelamento e compactação, com espessura de 5 (cinco) 

cm. 

 

Argamassa de reguralização 

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar 

os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de 

regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, espessura de 3 cm. A profundidade 

das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do 

projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados 

permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. 

 

Piso em granilite 

                 Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, absolutamente limpo, 

isenta de pó e umedecido. 2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em 

guias mestras e, finalmente, alisá-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta deverá formar 

uma camada com espessura em torno de 8 mm. 3) Colocação de juntas plásticas ou de latão para 

dilatação, formando quadros de acordo com o projeto; não ultrapassar 2 x 2 m. 4) Após a cura, que 

deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão n.36 para polimento 

grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. 

5) Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superfície e 

dar o acabamento liso. 6) O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos 

de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

 

13. INSTALAÇOES ELÉTRICAS. 

Deverão ser obedecidos rigorosamente os projetos específicos e os requisitos mínimos fixados pela 

NB3/NBR5410, da ABNT, e pela concessionária. Todos os condutores – fios e cabos – serão em cobre 

revestido por termoplástico do tipo antichama, com isolamento para 750V, marca A posição das 

tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico. Todos os materiais utilizados 

deverão estar de conformidade com o especificado no projeto bem como as recomendações das normas 

da ABNT. A aplicação das tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de passagem deverão 

obedecer as exigências e indicações do fabricante. As ligações com a rede pública deverá ser de acordo 

com as exigências da concessionária local. 
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14. PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

• as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

• as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

• cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-

se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

• igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

• deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

• isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

• separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; 

• remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 

sempre que necessário. Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores 

com as dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, 

salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme 

orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem 

corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres 

de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das 

latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma 

mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. Para 

pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não 

tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais 

desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade. 

 

Materiais 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do 

fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o 

armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como 

prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida 

limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, 

os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são: 

• corantes, naturais ou superficiais; 

• dissolventes; 

• diluentes, para dar fluidez; 

• aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 

• cargas, para dar corpo e aumentar o peso; 

• plastificante, para dar elasticidade; 

• secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta. 

 

Processo Executivo 
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De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que serão submetidas. 

 

Superfícies Rebocadas 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições 

visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não 

se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem 

gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

 

15. SERVIÇOS DIVERSOS 

Luminária Fluorescente 

             Deverá ser instalada na entrada da sala sobre portas, conforme exigência em ABNT. 

Limpeza Final da Obra 

             Todo Perímetro deverá ser limpo e lavado conforme exigência, para que a finalização possa 

conferir todos os serviços realizados e os mesmos possam serem entregas no mais alto rigor de 

aperfeiçoamento. 

 

 

__________________________________ 

Tiago Antônio de Moraes 

Responsável Técnico 
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ANEXO VI - CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Referência: Tomada de Preços 006/2017 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por 

_________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no 

Edital da Tomada de Preços em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório 

e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar as obras objeto desta 

licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

1. O objeto da presente proposta é a prestação de serviço de obra de reforma do Centro 

Municipal de Educação Infantil Tereza Cristina Alves Faiad Minchillo. 

 

2. O preço proposto para a obra e dos serviços é de R$ (__________________); conforme 

planilha de preços e serviços e cronograma em anexos. 

 

3 - O prazo para execução das obras e dos serviços de engenharia é de___ (_______) meses, 

contados do recebimento da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro em 

anexo. 

 

4. Em cada preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do 

serviço, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção e abastecimento de 

maquinários e caminhões, transportes, alimentação etc. 

 

5. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas 

que envolvem as mercadorias licitadas. 
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6. A presente proposta é válida pelo prazo de ___(   ) dias (mínimo de 60 dias) contados a 

partir da data final para entrega dos envelopes. 

 

7. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional 

para os serviços que integram esta proposta.  

 

Segue anexa a Planilha Orçamentária com os quantitativos e preços unitários e totais, bem 

como detalhamento do BDI, demonstrando sua composição. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO E BDI. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 

         

  Prefeitura Municipal de Guaranésia 

MINAS GERAIS 

  

    

OBRA: REFORMA  DA CRECHE MUNICIPAL       

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO PINHEIRO, Nº 281       

BAIRRO: LOTEAMENTO CAPITÃO       

CIDADE: GUARANÉSIA-MG  CEP 37810-000     BDI   

DATA DA 

ELABORAÇÃO: 

22/08/2017 

  

  

      25,00% 

COD. D E S C R I Ç Ã O UNID. QUANT. 
R$ 

UNID. 

CUSTO TOTAL 

SEM BDI COM BDI 

1 SERVICOS PRELIMINARES       77,54 96,92 

1,2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A 

CAL- APROVEITAMENTO 2 X 
M2 5,83 13,30 77,54 96,92 

2 CANTEIRO DE OBRAS       475,00 593,75 

2,1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

M² 2,50 190,00 475,00 593,75 

3 SERVICOS TECNICOS       81,16 101,45 

3,1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 

10 VEZES. 

M2 45,09 1,80 81,16 101,45 

4 DEMOLIÇÃO       8.849,93 11.062,41 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br


 

 
 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Página 35 de 46 

Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 
Fone / Fax : (35)3555-3556/1200 

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br/E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

4,1 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS M2 81,06 105,84 8.579,39 10.724,24 

4,2 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

M3 11,27 18,89 212,94 266,17 

4,3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M3 11,27 5,11 57,60 72,00 

5 FUNDACOES E ESTRUTURAS       4.816,19 6.020,24 

5,2 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 8 

VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA 

M2 3,60 45,07 162,25 202,82 

5,3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 

COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 6,08 300,00 1.824,00 2.280,00 

5,4 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

M2 45,09 56,29 2.538,12 3.172,65 

5,5 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA 

(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE 

FORMAS TABUA 3A. 

M 3,00 11,12 33,36 41,70 

5,6 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARM KG CR 8,69 

ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 M 

M - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 21,44 8,69 186,31 232,89 

5,7 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 9,75 7,40 72,15 90,19 

6 PAREDES/PAINEIS       813,82 1.017,28 
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6,1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, 

ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) 

M2 32,71 24,88 813,82 1.017,28 

7 ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METALICA       387,73 484,66 

7,1 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 

0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM 

ANEL 

UN 1,00 310,00 310,00 387,50 

7,2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, 

PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO 

UN 1,00 77,73 77,73 97,16 

8 VIDROS       375,28 469,10 

8,1 VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM 

BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM 

M2 0,60 249,11 149,47 186,83 

8,2 
GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10MM 

M2 0,60 376,36 225,82 282,27 

9 COBERTURA       3.491,38 4.364,23 

9,1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, 

PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M 

M² 45,09 47,00 2.119,23 2.649,04 

9,2 
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 

ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO 

M2 45,09 12,85 579,41 724,26 

9,3 
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 

50CM 
M 12,69 34,10 432,73 540,91 

9,4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 

50CM 
M 12,69 28,37 360,02 450,02 

10 IMPERMEABILIZAÇÕES       3.189,19 3.986,48 
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10,1 
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 2 CM 
M2 84,37 10,17 858,04 1.072,55 

10,2 
IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE 

HIDROFUGA 

M2 84,37 27,63 2.331,14 2.913,93 

11 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES       5.903,97 7.379,96 

11,1 
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 

PREPARO MANUAL 
M2 259,98 1,60 415,97 519,96 

11,2 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, 

PREPARO MANUAL 
M2 259,98 12,33 3.205,55 4.006,94 

11,3 
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 

PREPARO MECANICO 
M2 259,98 6,50 1.689,87 2.112,34 

11,4 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIEN M2 CR 12,56 

TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

M2 45,09 12,56 566,33 707,91 

11,5 PEITORIL DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR 

TRAÇO 1:1:4 (LARGURA: 25 CM) 

m² 0,60 43,75 26,25 32,81 

12 PISOS INTERNOS       3.107,60 3.884,50 

12,1 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO 

MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

M2 45,09 15,27 688,52 860,66 

12,2 
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, 

PREPARO MECANICO 

M2 45,09 13,65 615,48 769,35 

12,3 PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 45,09 40,00 1.803,60 2.254,50 
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13 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO 

EXTERNA 
      1.002,40 1.253,00 

13,1 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , 

RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" 
UN 20,00 4,80 96,00 120,00 

13,2 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN 6,00 3,65 21,90 27,38 

13,3 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4' FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
M 50,00 3,76 188,00 235,00 

13,4 
FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 30,00 3,20 96,00 120,00 

13,5 
FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 100,00 2,57 257,00 321,25 

13,6 
FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 40,00 2,14 85,60 107,00 

13,7 
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 4,00 6,04 24,16 30,20 

13,8 
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 8,10 16,20 20,25 

13,9 
INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 7,30 14,60 18,25 

13,1 INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00 23,48 23,48 29,35 

13,11 
TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 19,75 39,50 49,38 

13,12 
LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UN 4,00 1,37 5,48 6,85 

13,13 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 67,24 134,48 168,10 

14 PINTURA       3.260,19 4.075,24 
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14,1 
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 

DEMAOS 
M2 259,98 9,10 2.365,82 2.957,27 

14,2 PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS 
M2 3,70 9,86 36,44 45,55 

14,3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES 

INTERNOS, UMA DEMAO 
M2 259,98 3,30 857,93 1.072,42 

15 SERVIÇOS DIVERSOS       71,44 89,30 

15,1 
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15W 

UM 1,00 27,25 27,25 34,06 

15,2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 45,09 0,98 44,19 55,24 

  
  

TOTAL (R$) 35.902,83 44.878,54 

              

 

   ______________________________________   

   Responsável Técnico   

    Tiago Antonio de Moraes   
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ANEXO VIII - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

Ordem de Serviços nº _________ 

Referente à execução de prestação de serviço de obra de reforma do Centro Municipal de 

Educação Infantil Tereza Cristina Alves Faiad Minchillo 

Referência: 

Processo nº 203/2017 

Tomada de Preços 006/2017 

 

Valor do contrato R$ _______________ (valor por extenso). 

 

À____________________________________________ (empresa contratada) 

 

 

 

Pela presente ordem de serviços, autorizamos a_________________________________ 

(empresa contratada) a iniciar na data de ______ de _______________ de 2017 os serviços 

que menciona o contrato acima epigrafado, celebrado entre a Administração Municipal de 

Guaranésia e a empresa supracitada. 

 

 

 

Guaranésia, _______ de _______ de 2017 

 

 

 

____________________________ 

(nome e cargo por extenso) 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 
DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E 

NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 
 

 

Empregador Pessoa Jurídica 

 

 

Ref.: TP Nº 006/2017 

PROCESSO Nº 203/2017 

 

_______________________________________, inscrito no CNPJ n.º 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

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

 

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

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NO QUADRO DA EMPRESA 
NÃO HÁ FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA. 

 
 
 
Empregador Pessoa Jurídica 
 
 
 
Ref.: TP Nº 006/2017 

PROCESSO Nº 203/2017 

 
 
 
 

_______________________________________, inscrito no CNPJ n.º 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no art. 9º inciso III do da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não 

há funcionário público do município de Guaranésia, em seu quadro empresarial.  

 
 
 
 
  
 
 
 

Local e data 
 

___________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
 
À Prefeitura de Guaranésia 

 

Ref.: TP Nº 006/2017 

PROCESSO Nº 203/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa) __________________________, inscrita(o) no CNPJ 

sob o nº _________________________, com sede na ___________________ (endereço 

completo), interessada(o) em participar do Pregão n.º 073/2017, instaurado pela Prefeitura 

Municipal de Guaranésia, declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo 

a sua habilitação e se obriga a comunicar a superveniência do mesmo.  

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(Assinatura/nome/RG) 
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

TP Nº 006/2017 

PROCESSO Nº 203/2017 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _________________, por seu representante legal o Sr. (a) 

_______________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, 

que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do 

Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Local e Data 

 

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

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO XIII - TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

   

 

  A proponente licitante ________________, participante do processo 

administrativo referente à Tomada de Preço n.º 006/2017, destinado à prestação de serviço 

de obra de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Tereza Cristina Alves 

Faiad Minchillo, compromete-se a manter um Responsável Técnico até a conclusão da obra 

e caso seja necessário a mudança do responsável, a prefeitura será previamente avisada 

para analisar a troca. 

  Declaramos ainda que na hipótese de descumprirmos o presente 

compromisso, estaremos desobedecendo ao comando do §10 do art. 30 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, estando sujeitos às consequências previstas no art. 88 da 

referida lei. 

 

 

 

Local e data 

 

 

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

Nome, CPF, Identidade e Assinatura do proponente 
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