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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022. 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 027/2022 
TIPO: MENOR PREÇO.  

 
01. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Divinésia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 
115/2021, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de 2014, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que até as 09:00 horas do dia 26 de maio de 2022, no Paço Municipal Cícero Moreira de 
Castro, sede da Prefeitura Municipal de Divinésia (MG), situada na Rua Padre jacinto nº 16, Bairro Centro, 
junto à Comissão de Licitação, o pregoeiro receberá propostas em atendimento ao item 01 deste edital, e 
logo em seguida dará abertura a sessão de julgamento das propostas e documentação apresentadas, que 
serão realizados de acordo com os procedimentos das Leis acima citadas, do Decreto Municipal n° 213, 
de 28 de fevereiro de 2007, e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as 
seguintes condições: 
 
1.2 - O Município não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não entregues em tempo 
hábil junto à Comissão de Licitação. 
 
1.3 - O edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos através do endereço eletrônico: 
www.divinesia.mg.gov.br.  
 
02. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Visa a presente licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
calçamento de vias públicas, em conformidade com o Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 
332.993/2021. 
 

Objeto Local Prazo de 
Execução 

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de calçamento de vias 
públicas, em conformidade com o 
Contrato de Financiamento 
BDMG/BF nº 332.993/2021. 

 
ESTRADA DE ACESSO A 
COMUNIDADE ÁGUA SANTA - 
Latitude:  20°59'47.5" S  
Longitude:  43°00'07.6" O 
Comprimento: 729,28 m 
Largura: 5,30 m 
 
 

 
 

4 (quatro) meses. 

 
 
03. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
3.1 - O Contrato terá validade até execução total dos serviços, que deverá ocorrer no prazo estipulado no 
item 4.1. 
3.1.1 - O Contrato poderá a qualquer tempo ser aditado, conforme Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie, ou ainda, devido ao atraso no 
repasse de verbas oriundas de convênio destinadas à obra. 
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3.2 - A licitante vencedora deverá assinar o Contrato dentro de no máximo 05 (cinco) dias úteis após a 
convocação feita pelo Município, sob pena de multa prevista no sub-item 16.1.9 deste edital, sem prejuízo 
das demais sanções previstas na Lei. 
 
04. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - Prazo de Execução: O prazo para execução da obra é de 120 (Cento e vinte) dias, contados a 
partir do 5º (quinto) dia após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, descontados os atrasos 
motivados por força maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento do 
objeto contratado, desde que tais eventos sejam devidamente anotados em cadernetas de ocorrências, e 
justificados no processo. 

4.1.1 - O prazo de execução poderá ser alterado, por necessidade da Prefeitura Municipal de 
Divinésia, ou ainda, se houver acordo entre as partes. 
 
4.2 - Regime de Contratação: Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço 
global.  

4.2.1 - A licitante vencedora deverá assumir a responsabilidade por quaisquer outros serviços 
extraordinários, que vierem a ser necessários e não previstos na planilha anexa, desde que seus 
preços unitários sejam previamente submetidos e autorizados pelo Município. 
 

4.3 - Fiscalização: O Município indicará representante, com a autoridade para exercer, em seu nome, a 
orientação geral, controle, coordenação e fiscalização sem que isso reduza as responsabilidades legais e 
contratuais da licitante vencedora. 
 

4.3.1 - O representante poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da 
fiscalização. 
4.3.2 - A licitante vencedora deverá comunicar à Administração, imediatamente, qualquer 
ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados na 
presente licitação. 
 

4.4 - Representação da licitante vencedora: A licitante vencedora deverá manter a frente dos trabalhos, 
um engenheiro ou arquiteto preposto e responsável, que a representará na execução do Contrato. Este 
preposto deverá acompanhar a execução, prestando toda a assistência técnica necessária. 

4.4.1 - Além do profissional que a representará, a direção técnica da obra será exercida por outros 
profissionais habilitados, secundados por mestres e /ou encarregados de experiência e idoneidade 
pessoal e técnica. 
 

4.5 - Diário de Obras: A licitante vencedora deverá manter no escritório da obra o Diário de ocorrência, 
destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, assim como as ordens, e determinações da 
fiscalização, anotações de ordem técnica, reclamações, estado do tempo, etc. 
 
4.6 - Sub-empreitada: A licitante vencedora não poderá sub-empreitar os serviços contratados no seu 
todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta 
perante o Município. 
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05. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
5.1 - Materiais: Todo o material a ser utilizado na obra será fornecido pela licitante vencedora, salvo 
indicação em contrário. 

 
5.1.1 - Todos os materiais a serem empregados nas obras serão de primeira qualidade, sempre 
sujeitos à fiscalização a ser exercida pelo Município e, nos casos em que houver falta ou dúvida 
sobre determinado material, deverá ser feita consulta ao autor do Projeto, através da Fiscalização, 
cabendo a este último a decisão final. 
5.1.2 - Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselháveis a substituição de 
alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser 
efetuada mediante expressa autorização da Fiscalização, para cada caso particular. 
5.1.3 - A licitante vencedora fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados 
pela Fiscalização dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da comunicação a 
respeito. 
5.1.4 - A licitante vencedora se responsabilizará perante o Município, pelas perdas, danos, 
quebras e desperdícios de materiais a serem empregados na obra. 

 
5.2 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas: A licitante vencedora fornecerá, e conservará na obra, 
todo o maquinário, equipamento e ferramental necessário à execução dos serviços. 

 
5.2.1 - A Fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condições de uso, a substituição 
imediata de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da empreiteira, pois os atrasos 
decorrentes de tais fatos não serão abonados. 

 
5.3 - Mão-de-Obra: A licitante vencedora fornecerá toda a mão-de-obra necessária para plena execução 
dos serviços contratados, mantendo funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza 
dos serviços e com o cronograma, e se responsabilizando perante o Município, por todos os atos de seus 
subordinados durante a execução das obras, bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos 
por seus prepostos e as indenizações que possam ser devidas. 

5.3.1 - A licitante vencedora fica obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
comunicação, qualquer funcionário que, a critério da fiscalização, venha mostrar conduta nociva 
ao bom andamento da obra ou incapacidade técnica. 
5.3.2 - A licitante vencedora arcará com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, E.P.Is., 
alimentação e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, 
sendo considerada nesse particular, como única empregadora.  

5.4 - Limpeza da Obra: A licitante vencedora deverá manter a obra limpa, com remoção de entulhos, 
sobras e materiais porventura provenientes de escavação, principalmente nos locais de acesso às 
residências e de tráfego, visando minimizar transtornos à população. 

5.4.1 - Obriga-se também a realizar a limpeza final da obra, de forma a permitir a utilização 
imediata do local pelos usuários, conforme descrito na planilha de custos. 

5.5 - Vigilância da Obra: A licitante vencedora fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto serviço de 
vigilância, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os 
serviços executados ou materiais estocados. 
 
5.6 - Segurança na Obra: A licitante vencedora tomará todas as precauções e cuidados necessários, 
inclusive instalando sinalização de segurança no local no sentido de garantir a segurança das pessoas 
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dentro da obra e em seu entorno, bem como evitar danos ou prejuízos por acidentes pessoais ou 
materiais. 

5.6.1 - A licitante vencedora deverá colocar no local da obra, placas ou painéis de identificação, 
sem ônus para o Município, conforme modelo e padrões apresentados pelo Contratante. 

5.7 - Execução: A licitante vencedora executará todos os serviços contratados, necessários a permitir a 
perfeita utilização da obra para o fim a que se destina. 

5.7.1 - A licitante vencedora deverá comunicar à Administração Municipal, imediatamente, 
qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados 
na presente licitação. 

5.8 - A licitante vencedora se obriga a observar e fazer cumprir as normas e procedimentos de segurança 
e medicina do trabalho, bem como cumprir o disposto no artigo 7º inciso XXXIII da Constituição Federal. 
 
06. RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
6.1 - A licitante vencedora é a única e exclusiva responsável perante o Município, Poderes Públicos, 
Companhias Concessionárias e Terceiros, pela obra por ela executada. 
6.2 - A licitante vencedora é responsável, única e exclusivamente perante o INSS, pelas contribuições de 
todos os seus prepostos operários e funcionários. 
6.3 - A licitante vencedora é responsável, única e exclusivamente, pela imperfeição, insegurança ou falta 
de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pelo Município, sendo 
certo que nenhum pagamento desta isentará a empreiteira de tal responsabilidade, bem como pela 
responsabilidade civil. 
 
07. RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1 - Recebimento Provisório: Quando os serviços estiverem concluídos, de acordo com o Projeto, será 
emitido Termo de Recebimento Provisório. 
 
7.2 - Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado 30 (trinta) dias 
após o Termo de Recebimento Provisório, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da 
Administração referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos 
serviços executados, e se a licitante vencedora tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e 
trabalhistas referentes à obra. 

7.2.1 - Este Termo será lavrado em 03 (três) vias de igual teor e assinadas pelo Município e pela 
empreiteira. 
 

08. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
8.1 – A(s) medição(ões) será(ao) realizada(s) computando-se as quantidades dos serviços efetivamente 
executados no período.  
8.2 – A(s) medição(ões) deverá(ao) ser entregue(s) em 03 vias, ao representante do Município, juntamente 
com os respectivos documentos fiscais, até o 5º (quinto) dia do mês seguinte ao medido. 
 
8.3 - O Documento Fiscal referente às medições terão seu vencimento até o 16º (décimo sexto) dia 
do mês seguinte.  

8.3.1 - O pagamento mencionado no item 8.3, poderá ser feito através da conta corrente da 
licitante vencedora, valendo como recibo o comprovante de depósito. 
8.3.2 - A licitante vencedora deverá entregar com o Documento Fiscal os comprovantes de 
recolhimento de encargos Sociais e Fundiários e de ISS (Imposto sobre Serviços) relativos ao mês 
imediatamente anterior sob pena de retenção de pagamento. 
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8.3.3 - Deverá constar nos Documentos Fiscais, o nº do Processo Licitatório, nº do empenho, bem 
como Agência Bancária e número da conta corrente, sem os quais os pagamentos ficarão retidos 
por falta de informação fundamental. 

8.4 - Se forem constatados erros nos Documentos Fiscais, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos documentos corrigidos. 
8.5 - Por eventuais atrasos de pagamentos não ocasionados pela licitante vencedora, o Município pagará 
juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês calculado entre a data do vencimento da obrigação e 
aquela do seu efetivo pagamento, desde que a Contratante tenha dado causa ao atraso.  
8.6 – O Município reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos à licitante vencedora ou da 
caução, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 
cláusulas contratuais.  
8.7 - A licitante vencedora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os 
possíveis atrasos de pagamentos, no tempo previsto no art. 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93. 
8.8 - No caso de ocorrência de verificação, por parte da fiscalização do Município, de vícios ou defeitos 
decorrentes de mão-de-obra ou material empregado pela licitante vencedora, o valor correspondente ao 
serviço viciado será descontado do Documento Fiscal que será encaminhado para pagamento. 

8.8.1 - O prazo para pagamento do valor correspondente ao serviço viciado será interrompido, até 
que a licitante vencedora corrija o defeito.  
8.8.2 - O pagamento do valor referido no item anterior será feito mediante a apresentação do 
Documento Fiscal, após a liberação pelo Município, sem pagamento de encargos financeiros. 

 
8.9 - Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de 
apresentação da proposta. Havendo qualquer evento que implique em uma duração da obra superior a 12 
(doze) meses, os preços terão reajuste de acordo com a variação do índice "IGPM", ou outro que vier a 
substituí-lo, obedecendo a seguinte fórmula: 

P = Po x (I / Io) onde: 
P = Preço reajustado 
Po = Preço proposto 
I = índice do mês de reajuste 
Io = índice do mês de apresentação da proposta 

 
8.9.1 - O reajuste apurado pela fórmula acima, será aplicado para os serviços realizados a partir 
do dia 1º (primeiro) e do 13º (décimo terceiro) mês. 

 
09. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
9.1- Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, conforme estabelecido neste Edital, e que ainda: 
 
9.1.1- Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública; 
 
9.1.2- Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação judicial ou extrajudicial; 
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10 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

DOS ENVELOPES 
 
10.1- Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 
fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
Ao Município de Divinésia. 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº 
Envelope nº 1 - Proposta 
Pregão Presencial nº 027/2022 
Processo Licitatório nº 046/2022 
 
Ao Município de Divinésia. 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº 
Envelope nº 2 - Habilitação 
Pregão Presencial nº 027/2022 
Processo Licitatório nº 046/2022 
 
10.2- Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do edital, conforme Anexo III, a qual deverá ser apresentada por fora do envelope nº 01 
Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento conforme item 3.3. 
 
10.3-. Do Credenciamento dos Representantes 
 
10.3.1- Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie 
a participar deste procedimento licitatório junto ao Pregoeiro, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  
 
10.3.2- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com firma reconhecida, em nome do proponente, acompanhado da cópia do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social e/ou última alteração, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
10.3.3- O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do modelo constante no Anexo 
II do Edital. 
 
3.3.3.4- Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 
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11 - DA PROPOSTA 
11.1- A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de 
forma clara, preferencialmente não ser manuscrita e nem deverá conter rasuras ou entrelinhas. 
 
11.2 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 
 
11.3 – O licitante deverá indicar o preço (valor do item), com duas casas decimais. 
 
11.3.1 – No cálculo do valor ofertado deverá ser considerado que o licitante se responsabilizará por todas 
as despesas relativas à entrega e ainda impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros encargos que 
incidem ou venham a incidir sobre os respectivos preços. 
 
11.3.2 – A proposta e os lances deverão referir-se à integralidade do objeto contratado. 
 
11.3.3 – Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo proponente, no ato 
de envio da sua proposta comercial. 
 
11.3.4 – Os preços deverão ser cotados considerando-se todas as especificações do Edital. 
 
11.3.5 – O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
11.3.6 – Será desclassificada a proposta que resulte em preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos 
termos do disposto no § 3º e incisos I e II do art. 48 da Lei Federal 8.666/93. 
 
11.3.7 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
11.3.8 - A proposta deverá conter declaração do licitante que atende todas às características mínimas 
descritas no objeto licitado, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas, serem aplicadas todas 
as sanções cabíveis. 
 
11.3.9 - Apresentar, a microempresa ou empresa de pequeno porte declaração do licitante que se 
enquadra nesta situação, conforme as definições da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Anexo nº III. 
 
11.3.10 - Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar Federal 
nº123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que não declarar essa 
condição. 
 
11.3.11 - Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro; 
 

12 - DA DOCUMENTAÇÃO 
12.1- Documentos Relativos à Habilitação Jurídica 
 
12.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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12.1.2- ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei federal n° 6.404/76 acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades por ações; 
 
12.1.3- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
12.2- Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
12.2.1- Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mediante a apresentação do Cartão CNPJ; 
 
12.2.2- Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, mediante apresentação 
do documento de identificação do contribuinte; 
 
12.2.3- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO; 
 
12.2.4- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da empresa, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão de Situação Fiscal, com efeito, de Negativa, emitidas na jurisdição do 
requerente. 
 
12.2.5- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão Negativa 
de Débito, emitida na jurisdição fiscal da sede do requerente; 
 
12.2.6- Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação 
do Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 
emitido na jurisdição fiscal da sede do requerente; 
 
12.2.7 – Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em pleno prazo de validade. 
 
12.2.8- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição. (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006). O pregoeiro 
ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar efetuando consulta direta na Internet, nos Sites dos Órgãos 
expedidores na Internet, para verificar se as CND’s, com data válida e sem restrições estão disponíveis, 
para imprimi-las e anexar ao processo licitatório. 
 
12.2.8 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

1 - Prova de registro da empresa e do responsável técnico no Conselho regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA; 

 
2 - Apresentação de Atestado de Qualificação Técnica Operacional, que comprove aptidão para 

desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação e compatível em características, 
quantidades e prazos, emitido por entidades de direito público ou privado, em nome da empresa 
licitante e do profissional que faça parte do quadro técnico da licitante; 

 
3 – Comprovação de que a Empresa Licitante ou responsável técnico da Empresa, registrado no 

Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, tenha executado em um único 
contrato, serviço compatível em características, quantidades e prazos, com o percentual mínimo de 
ponderação de 50% (cinquenta por cento) da especificação da obra a ser executada; 
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4 - Comprovante de que o Responsável Técnico pela obra, objeto da presente licitação, integra o 

quadro permanente da licitante, a ser realizada da seguinte forma:  
a) Apresentação de cópia da CTPS ou apresentação de cópia do Contrato de Trabalho, 

devidamente registrado (Prestação de serviço) ou compor o quadro societário da empresa; 
b) Na hipótese do Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da 

empresa licitante, deverá ser apresentado o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, 
que comprove tal situação; 

 
5 - Apresentação de Declaração formal de que a licitante possui pessoal técnico especializado, 

máquinas e equipamentos considerados essenciais para a execução do objeto licitado, bem como, 
de que possui as condições mínimas para o cumprimento do objeto da licitação, nos termos do § 6º, 
do art. 30 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações; 

 
6 - Declaração de que se compromete a manter no local de execução do objeto desta licitação todo 

equipamento necessário para a execução do contrato. 
 
 
12.3 Disposições gerais 
 
12.3.1- O licitante incluirá no envelope nº 2 a declaração de que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, Anexo IV; 
 
12.3.2- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 
conferência e autenticação, antes da abertura do certame.  
 
12.3.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da Matriz ou da Filial da 
licitante. Não serão aceitos documentos parte da Matriz e parte da Filial. 
 
12.3.4 – Quando não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, será considerado o prazo de 
90 (noventa) dias, imediatamente anteriores àquela data. 
12.3.5 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão de habilitação acarretará a 
inabilitação do proponente. 
 

13 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
13.1- A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicado no preâmbulo deste edital, 
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 
sua abertura, e desenvolver-se -á conforme segue: 
 
13.2- Abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que, não mais serão admitidos novos proponentes; 
 
13.3- Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa; 
 
13.4- Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação"; 
  
13.5- Abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
 
13.6- Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
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13.7- Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
 
13.6.7.1- Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço por item e todos os 
demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor 
preço, considerando-se o critério de menor preço GLOBAL. 
 
13.7.2- Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas, na rodada de lances verbais 
participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os 
preços oferecidos; 
 
13.8- Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o pregoeiro; 
 
13.8.1- A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 
momentânea das propostas, que definirá a sequência dos lances seguinte; 
 
13.8.2 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 6.8.1, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas; 
 
13.9- Ordenamento das empresas por preço; 
 
13.10- Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, 
devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito; 
 
13.11- Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso; 
13.12 - Ocorrendo o empate nas propostas, a EPP, ME ou MEI será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta para desempate, não havendo 
desempate, será realizado novo sorteio do item entre as empresas equivalentes em preço. 
 
13.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, do microempreendedor 
individual, da microempresa ou da empresa de pequeno porte, esta não será inabilitada. (Art. 42, da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006) 
 
13.14. Aclamação do licitante vencedor; 
 
13.15. Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 
 
13.16. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 
 
13.17. Adjudicação do objeto ao vencedor; 
 
13.18. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
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13.19. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção 
dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até 
assinatura do contrato pelo licitante vencedor; e  
 
13.20. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 
equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada 
para o prosseguimento dos trabalhos.  
 

14 - DAS PENALIDADES 
14.1. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada ao licitante ou ao contratado sem prejuízo das multas 
previstas em contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
 
14.1.1. Não apresentação, na sessão do pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em 
parte; 
 
14.1.2. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
14.1.3. Recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade; 
 
14.1.4. Recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato ou em retirar a Nota de Empenho/ 
Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido; 
  
14.1.5. Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do pregão; 
  
14.1.6. Cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 
 
14.1.7. Condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
  
14.1.8. Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
Pública; 
 

15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E ESCLARECIMENTOS. 
15.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, aquele que não se manifestar até 
02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade 
que o viciaram; 
 
15.2. Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 
como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 
 
15.3. Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao 
final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas 
razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais relacionados à 
intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  
 
15.4. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso; 
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15.5. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública;  
 
15.6. Os pedidos de esclarecimentos ao edital poderão ser encaminhados até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do pregão.  
 

16 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
16.1. As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
4.4.90.51.00.2.05.01.15.451.0009.1.0025 – Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas; 
 

17 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
17.1 – A vigência do contrato será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura. 
 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas; 
 
18.2. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública de Pregão.  
 
18.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.  
 
18.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições tem 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por interesse da Contratante, a partir da 
publicação da adjudicação da licitação, para apresentar à Administração Pública Municipal as respectivas 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  
 
18.5.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
18.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
18.6.1. Após celebração do contrato, o licitante vencedor deverá permitir o livre acesso dos servidores do 
órgão ou entidade pública concedente ou contratante, bem como dos órgãos de controle interno e externo, 
a seus documentos e registros contábeis; 
 
 
18.7. É facultado ao pregoeiro ou a qualquer autoridade superior: 
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18.7.1. A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em 
qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar 
originariamente da proposta; 
 
18.7.2. Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e 
classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o 
ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 
 
18.7.3. Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de 
suas propostas; 
 
18.7. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento 
de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o 
ofertado em lance verbal; se houver;  
 
18.9. O vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o 
instrumento de contrato. 
18.9.1. A referida convocação será feita através de envio de fax, ou ofício, ou e-mail; 
 
18.9.2. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
venha recusar-se a celebrá-lo injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua 
proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se ao Município direito de, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, refazer a licitação ou convocar os remanescentes; 
18.9.3. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do 
pregão.  
 
18.10. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Ubá, com exclusão 
de qualquer outro. 
 

19 - DOS ANEXOS 
19.1. Fazem parte deste edital, como anexos, Anexo I – Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, 
Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária de Custos e Projeto; Anexo II – Modelo de Carta de 
Credenciamento; Anexo III - Declaração de atendimento as condições de habilitação; Anexo IV - 
Declaração para atender ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República; Anexo V – 
Modelo Proposta; Anexo VI - Minuta do Contrato; Anexo VII – Declaração de Responsabilidade Técnica; 
Anexo VIII – Declaração de Responsabilidade Ambiental; 
 
Divinésia-MG, 11 de maio de 2022. 

 
Bruno Antônio de Oliveira 

Pregoeiro 
 
Marilene Ferreira da Luz                                                                        Cristina Ribeiro Batista 
          Equipe de Apoio                                                                                   Equipe de Apoio  

VISTO: 
 
 

Frederico Pereira Paschoalino 
OAB/MG n. 112.621 
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ANEXO I 
 
 
 

- MEMORIAL DESCRITIVO 
- MEMÓRIA DE CÁLCULO 
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 
- PROJETO 
- COMPOSIÇÃO DE BDI 
- LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Pregão Presencial nº 027/2022. 
 
 
 
 
Designação de Representante. 
 
 
Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a).................................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º.................................., e CPF...................................., a participar da Licitação 
instaurada pelo município de Divinésia, na modalidade de Pregão nº 027/2022, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
....................................................................................., bem como formular propostas, ofertar lances, 
recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
.............................................................., ........ de .................................... de 2022. 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA. 
DO REPRESENTANTE LEGAL. 
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO. 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
(Documento apresentado fora dos envelopes) 

 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)  
 
 
A empresa ________________________________________________________________, CNPJ 
º______________________, localizada na _____________________________________ DECLARA, 
para fins de participação na licitação Pregão nº 027/2022, promovida pelo município de Divinésia, e sob as 
penas da lei, que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital, declara 
ainda que se trata de: 
 
(   ) Empresa de Pequeno Porte – EPP 
(   ) Microempresa – ME 
(   ) Microempreendedor Individual - MEI 
 
 
___________________________, ________ de _____________________ de 2022.  
 
 
_________________________________________________ CPF____________________ 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa). 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR JURÍDICO. 
 
 
 
 
 

Eu, ................................................................................................., CPF ........................-......., representante 
legal da empresa .........................................................................................., no procedimento licitatório, do 
Município de Divinésia, Pregão n.º 027/2022, declaro, sob as penas da Lei que em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não possuímos em nossos quadros 
trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 
 
Local e Data...................................................., ......... de ............................... de 2022. 

 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS. 
(Anexar juntamente com a planilha orçamentária) 

 
Local,  de  de 2022. 

 
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE DIVINÉSIA-MG 
 

Referência: Edital de Pregão Presencial n ° 027/2022. 
   Processo Administrativo Licitatório nº 046/2022. 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calçamento de vias 
públicas, em conformidade com o Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 332.993/2021. 

 
Prezados Senhores, 

 
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vªs. nossa proposta de preços relativos a execução 
das obras e serviços, objeto do Pregão Presencial em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e 
ano acima consignados. 

 
O valor global proposto para a execução do objeto é de R$  (valor por extenso). 

 
Os valores unitários item a item, propostos para a execução do objeto seguem especificados em tabela 
anexa. 

 
O prazo de execução do objeto é de 4 (quatro) meses, a contar do 5° (quinto) dia útil da emissão da 
“ORDEM DE SERVIÇO”. 

 
O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (Noventa) dias corridos a partir da data de 
abertura das propostas pela Comissão de Licitações. 

 
Atenciosamente, 

 
Nome:    
Assinatura, sob carimbo, do responsável legal:    
Número da Carteira de Identidade: Órgão Emissor:  
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ANEXO VI –  
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº  /  PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022. PROCESSO Nº 046/2022. 
 

CONTRATO DE EMPREITADA. 
 

Contrato de Empreitada que entre si celebram O MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA-MG e a Empresa 
  , na forma abaixo: 

 
O MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.128.280/0001-83, com sede na cidade de 
Divinésia, na Rua Padre Jacinto, nº16, centro, neste ato representado Secretário de Obras, Sr. Nilton Cesar de 
Oliveira, nomeado por cargo comissionado, portador da Carteira de Identidade nº M-5540487 SSP-MG, CPF nº 
773.849.206-63, residente Rua José Campomizzi, s/n – Santa Filomena, Divinésia/MG, CEP: 36546-000, que 
este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa  , com sede 
na   , 
  ,  , cidade de  , Estado de  , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
  , neste   ato   representado pelo Sr .   ,  ,  , 
  , portador da Carteira de Identidade nº  SSP/     , inscrito no CPF  
sob    o    nº   ,    residente    e    domiciliado     na    Rua   ,    nº  , 
  , cidade de  , estado de  , que também subscreve, 
doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

 
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de calçamento de vias públicas, em conformidade com o Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 
332.993/2021, nas especificações e na documentação, objeto desta licitação, através do Edital de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022, realizada sob o regime de execução por empreitada integral, 
tipo menor preço global e devidamente homologada pela CONTRATANTE, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 
2.1. Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA a qual neste ato declara conhecê-los e aceitá-los: atos 
convocatórios, edital de licitação, projetos, especificações e memoriais, relatórios ambientais, proposta 
da proponente vencedora, cronograma físico-financeiro, parecer de julgamento e legislação pertinente 
à espécie. 

 
Parágrafo Único 
Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a 
ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 
3.1. O valor global de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora para 
execução das obras e serviços, objeto deste contrato é de R$         (  ) daqui por diante denominado 
“VALOR CONTRATUAL”. 

 
Parágrafo Único 
O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá a conta dos recursos da dotação 
orçamentária: 
 

 4.4.90.51.00.2.05.01.15.451.0009.1.0025 – Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas; 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
 

4.1. A CONTRATANTE, reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros 
serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conforme assim 
faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.1 - O pagamento ficará condicionado, MEDIANTE APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO por Responsável 
Técnico da Contratada. 

 
5.2 - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado em 2 (duas) vias, na sede da contratante, 
junto do Boletim de Medição assinado pelo Responsável Técnico da Contratante e Contratada para 
efetuar pagamento de cada medição. 

 
5.3 – A fiscalização procederá às medições mensais baseadas nos serviços realizados, com base nos 
preços unitários previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboração do processo 
de faturamento. 

 
5.4 - Nos casos de desembolso, estes serão realizados em parcelas mensais, decorrentes das etapas 
físicas executadas, atestadas pela equipe de fiscalização, respeitado o cronograma de desembolso 
previsto contratualmente. 

 
Para os casos em que as etapas físicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores 
mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotação 
orçamentária para tal. 

 
5.5 – O Faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 

a) nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o 
cronograma físico- financeiro, período de execução da etapa, número do contrato, número da 
licitação, nome do programa, Termo de Contrato de Empreitada e outros dados que julgar 
convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo engenheiro fiscal; 

b) fatura com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o cronograma 
físico- financeiro pactuado, período de execução da etapa (ou período da medição) número 
do contrato do empréstimo, número da licitação, nome do programa e do termo de contrato de 
empreitada e outros; 
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c) demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS; 
d) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social-GRPS, do último recolhimento devido, 

regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de 
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou serviço; 

 
e) Cópia da guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, do último 

recolhimento devido regularmente quitado e autenticado em cartório, de conformidade com 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço; 

f) Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviço - ISS, do último recolhimento devido 
regularmente quitado e autenticado em cartório, para cada obra e/ou serviço, se for o caso, da 
sede  do Município contratante; 

g) a liberação da primeira parcela fica condicionada à quitação junto ao: 
1) Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, referente à execução das 

Obras; 
2) INSS, através de matrícula e/ou CND; e 
3) FGTS/CAIXA, através do CRS. 

h) Apresentação de quitação salarial dos empregados da empresa. 
 

5.6 – Todas as faturas serão apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja em reais 
(R$), tanto os preços unitários como seu valor total. 

 
5.7 – No pagamento, o Município de DIVINÉSIA efetuará as retenções legais de INSS e ISS sobre o 
valor da Nota Fiscal/Fatura, bem com eventuais multa pecuniária aplicadas à empresa por 
descumprimento contratual, observado o contraditório e ampla defesa. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 
6.1. À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma 
assim estabelecida; de até 0,1% (um décimo por cento): 

a) do valor dos serviços não executados, de cada parcela mensal do cronograma físico-
financeiro , por dia consecutivo que exceder à data prevista para sua conclusão; 

b) de até 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia consecutivo que exceder à 
data prevista para a conclusão da obra e/ou serviços; 

c) de até 1% (um por cento)do valor contratual quando: 
(I) a CONTRATADA mostrar-se negligente para com as obrigações estipuladas 

neste instrumento; 
(II) não executar as obras e/ou serviços perfeitamente de acordo com os dados 

específicos que lhe forem fornecidos; 
(III) informar inexatamente à CONTRATANTE sobre os serviços contratados; 
(IV) incorrer em qualquer outra omissão ou negligência não especificada nos itens 

anteriores, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93; 
d) de até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês, quando não cumprir as exigências 

relativas aos equipamentos de proteção individual e EPIs; 
e) suspensão do direito de participar em licitações/contratos com a CONTRATANTE, ou de 

qualquer órgão da administração direta ou indireta municipal, participantes do referido 
Programa, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando por culpa da CONTRATADA, ocorrer a 
suspensão ou a rescisão administrativa. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 

 
7.1. Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada administrativamente, com 
aviso de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias recolher à 
tesouraria desta, a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 

 
Parágrafo Primeiro 
Compete à CONTRATANTE (autoridade competente), quando for o caso, por proposta da 
fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 

 
Parágrafo Segundo 
Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar 
da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento de multa, sem efeito 
suspensivo, até que seja devidamente efetuada a justificativa exposta; a CONTRATANTE julgará, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, 
devendo fundamentá-la e , se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será 
devolvida pela CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 
8.1. Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da 
“Ordem de Serviço”. 

 
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO 

 
9.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE os serviços objeto deste Contrato 
inteiramente concluídos em até 4 (quatro) meses corridos, contados a partir do quinto dia após a 
emissão da “Ordem de Serviço”. 

 
Parágrafo Primeiro 
Somente será admitida a alteração do prazo, com anuência expressa da Contratante, quando: 

a) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, e/ou serviços complementares, 
desde que atendida a Cláusula Quarta deste Contrato, atos da CONTRATANTE, atos de 
terceiros que interfiram no prazo de execução, ou outros devidamente justificados e aceitos 
pela CONTRATANTE; 

b) por motivo de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações industriais, greves, 
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou qualquer outro acontecimento semelhante e equivalente a estes que 
fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir 
a sua ocorrência. 

 
O motivo de força maior pode, ainda, ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos 
governamentais. 

 
Parágrafo Segundo 
Enquanto perdurar a paralisação do objeto deste Contrato por motivo de força maior, bem como a 
suspensão do Contrato por ordem da CONTRATANTE, ficarão suspensos os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes com ao contratado, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes 
a responsabilidade pelos atrasos e danos correspondentes ao período de paralisação. 
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Os atrasos provenientes da ocorrência de simples chuvas ou de greve do pessoal da CONTRATADA 
não poderão ser alegados como decorrentes de força maior e, portanto, não poderão ser utilizados 
como argumento para prorrogação de prazo. 

 
Parágrafo Terceiro 
Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados formalmente à Contratante, 
pelas partes e devidamente comprovados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência. 

Após a aceitação dos motivos alegados deverá haver acordo entre as partes para prorrogação 

do prazo. Parágrafo Quarto 
Caso a CONTRATADA não execute total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a 
hipótese mencionada, a CONTRATADA, responderá pelos custos, através de glosas de créditos, e/ou 
pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada idônea, ficando suspensa de firmar 
contrato pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos 
decorrentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1. A CONTRATADA se obriga a: 

(a) assegurar o objeto deste Contrato, proteção e conservação dos serviços executados; 
 

(b) executar, imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade independente das penalidades cabíveis; 

(c) permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato , a qualquer 
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertença 
seus agentes à CONTRATANTE ou terceiros por ele designados; 

(d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do 
trabalho; 

(e) manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao manuseio da 
fiscalização da CONTRATANTE; 

(f) colocar ,também às suas expensas, placas de identificação do objeto deste Contrato, 
conforme modelos fornecidos pela Contratante, as quais deverão ser fixadas dentro do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos após o início das obras e/ou serviços, sob pena de incorrer 
em multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia de atraso na colocação. 
As placas deverão permanecer no local do objeto deste Contrato até o final da obra; 

(g)  participar na fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condições que possam 
atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato, em parte ou no todo; 

(h) manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
(i) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS; 
(j) providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle tecnológico necessário à 

execução do Projeto; 
(k) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu origem; 
(l) Apresentar comprovante de prestação de garantia correspondendo a 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, em conformidade com o disposto no ART. 56 da LEI FEDERAL Nº 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 

 
10.2. Fica estabelecido que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, providenciar todo e qualquer 
controle tecnológico necessário à execução do Projeto, objeto da licitação. Quando ocorrer novação 
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tecnológica nos métodos construtivos, seu controle será feito por agente determinado pela 
CONTRATANTE. 

 
parágrafo primeiro 
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

 
parágrafo segundo 
A execução dos serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização prévia da 
fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS 

 
11.1. Todos os materiais, máquinas, equipamentos e instalações, dentre outros, a serem empregados 
nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, e deverão ser de 
primeira qualidade, cabendo à CONTRATANTE por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

 
11.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais e equipamentos será, 
exclusivamente, da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
12.1. A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através de 
profissionais qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderão realizar inspeções 
do objeto deste Contrato e CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis 
à efetivação de qualquer providência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em partes, a nenhuma 
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia e por escrito, da Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA OBRA 

 
14.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 1.245 do 
código Civil brasileiro. Bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por 
intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedeçam aos 
projetos e/ou especificações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 
15.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou 
a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas 
ou destruições parciais ou totais, isentado em caráter irrecorrível, a CONTRATANTE de todas as 
reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. Também se obriga a 
CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECIBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
16.1. O objeto deste Contrato será recebido pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, até o seu definitivo recebimento, 
exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 
16.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após o prazo de 60 
(sessenta) dias corridos do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

 
17.1. O prazo de vigência do contrato é até 3 meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser aditado por termo próprio ou prorrogada sua vigência, havendo acordo entre as partes, 
de conformidade com a legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 
18.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de 
notificação judicial, ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de 
qualquer espécie, nos seguintes casos: 
(a) quando for decretada sua falência; 
(b) quando do requerimento de sua contratada; 
(c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; 
(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorização prévia e 
expressa da CONTRATANTE; 
(e) quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sem 
justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante. 

 
parágrafo primeiro 
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na 
apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das demais providências legais cabíveis, 
previstas no respectivo Edital e Anexos, na lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e ainda no 
Código Civil Brasileiro. 

 
parágrafo segundo 
A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusula expressas, poderá 
rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.  
parágrafo terceiro 
Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA 
se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a entregar o 
objeto deste Contrato inteiramente e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a 
entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer 
natureza. 

 
CLÀUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

 
19.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 

20.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente, serão efetuadas 
por TERMO ADITIVO que integrarão o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
 

21.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato, para nada mais reclamar, em tempo 
algum. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

 
22.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo comprimento deste Contrato, perante o 
foro da Comarca de Ubá-MG, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, 
em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, 
inicial, intimação e outros atos em direito permitidos. 

 
22.2. Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final arroladas, devendo ser este 
registrado e distribuído às respectivas partes, com comunicação aos demais Órgãos/Repartições 
envolvidas. 

 
Divinésia/MG,         de  de 2022. 
 
 
 

 
      Nilton César de Oliveira                                                                                      Empresa  
        Secretário de Obras                                                                                 (Representante Legal) 
                Contratante                                                                                                   Contratada 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
 
(Razão social, endereço, telefone, E-mail e CNPJ/MF) 

 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE DIVINÉSIA-MG 
 
 

Referência: Edital de Pregão Presencial n ° 027/2022. 
    Processo Administrativo Licitatório nº 046/2022. 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calçamento de vias 
públicas, em conformidade com o Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 332.993/2021. 
 

 
Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e 
seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução N° 218 de 29/06/73 e N° 317, de 31/10/86 
CONFEA – Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o (s) responsável (is) 
técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitação: 

 
1. Nome:  
 
 

Assinatura 

CREA N°: 
DATA DO REGISTRO: 
TÍTULO: 
2. Nome :  

 
 
Assinatura 

CREA N° : 
DATA DO REGISTRO : 
TÍTULO: 
3. Nome :  

 
 
Assinatura 

CREA N° : 
DATA DO REGISTRO : 
TÍTULO: 

 
DECLARAMOS outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de 
profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes. 

 
 

  ,  de  de 2022. Local e data 
 

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal da empresa. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. 
 
 

Referência: Edital de Pregão Presencial n ° 027/2022. 
    Processo Administrativo Licitatório nº 046/2022. 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calçamento de vias 
públicas, em conformidade com o Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 332.993/2021. 

 

Declaramos, para os devidos fins de direito, que conhecemos a legislação pertinente aos elementos 
de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, e que: 

 
a) Tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio 

ambiente e a mitigação das consequências das ações previstas nos trabalhos incluídos nesta Tomada 
de Preços. 

b) Assumimos a responsabilidade de obediência à legislação supracitada, às normas explicitadas pelos 
órgãos específicos de controle ambiental e às normas da contratante. 

c) Responsabilizamo-nos pela obtenção das Licenças Ambientais exigidas; e 
d) Assumimos, sem repasse para a contratante, toda a responsabilidade por danos e ônus que venham a 

ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento desta Declaração. 
 
 

Data:       de  de 2022. 
 

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal:    
 

Número da Carteira de 

Identidade: Órgão Emissor: 
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