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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 027/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 

(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, RAMPAS E VESTIÁRIOS, 

SENDO UMA NO DISTRITO DO BEM QUERER E OUTRA NA COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO 

MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 
 

 
Empresa:_______________________________________________________ 
 
Pessoa para contato: _____________________________________________  
 
Endereço: ______________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________ 
 
Cidade: ___________________________ Estado: ______________________ 
 
Telefone: ________________________ Cel: __________________________ 
 
Recebemos, através do acesso à página www.riachodosmachados.mg.gov.br → 
Licitações, e-mail ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada.  
 
Local: ________________, _____ de _____________ de _________.  
                            ________________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante,  

Visando comunicação futura entre o Setor de Licitações deste Município e essa 
Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor 
Responsável por meio do e-mail licitacaoriachodosmachados@gmail.com ou pelo 
fone:(038) 3823-1354. A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais.  

CPL da Prefeitura de Riacho dos Machados. 

 

 

http://www.riachodosmachados.mg.gov.br/
mailto:licitacaoriachodosmachados@gmail.com
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 

DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, 
RAMPAS E VESTIÁRIOS, SENDO UMA NO DISTRITO DO BEM QUERER E OUTRA 
NA COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, 
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME 
CONVÊNIO Nº 1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 
 

 ENTREGA E PROTOCOLIZAÇÃO  DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO
 DE HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”: 

 
 DATA: até o dia 20/04/2022                                          HORÁRIO: até às 08 horas. 

 
LOCAL: protocolo na sala de Licitações ou enviado via postal e endereçado à 
Comissão de Licitações, devendo, neste último caso, os envelopes contendo a 
documentação de habilitação e a proposta de preços estarem disponíveis para a 
Comissão Permanente de Licitação na data e hora prevista para abertura dos 
envelopes. 

 
 ABERTURA DOS ENVELOPES : Sala de Licitações, localizada na Praça Santo 

Antônio, nº 01 – Centro – Riacho dos Machados/MG. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 DATA: dia 20/04/2022 HORÁRIO: às 8h00min. 
 

 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS AO EDITAL: 
encaminhados para o e-mail www.riachodosmachados.mg.gov.br, ou 
pessoalmente, na sala de Licitações. 
 

 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: efetuados pelo 
Setor de Licitações por e-mail ou disponibilizados no quadro de avisos do 
Município, ficando acessíveis a todos os interessados. 
 

 ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÕES: Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura 
Municipal de Riacho dos Machados/MG, Jornal Hoje em Dia, Diário Oficial da 
União, Imprensa Oficial de Minas Gerais, e no site do Município, 
www.riachodosmachados.mg.gov.br. 
 

• ENDEREÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Sala Licitações, 
Praça Santo Antônio, nº 01, Centro, Riacho dos Machados/MG, CEP: 39.529-000 – 
telefone: (38) 3823-1354. 

 

 

http://www.riachodosmachados.mg.gov.br/
http://www.riachodosmachados.mg.gov.br/
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             PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 027/2022 

             CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 

PREÂMBULO 

O Município de Riacho dos Machados, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.925.208/0001-51, com sede 
administrativa na Praça Santo Antônio, nº 01 – Centro, Riacho dos Machados/MG, isento 
de inscrição estadual, por sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 80/2021, publicada em 07 de Abril de 2021, torna pública a abertura do 
Processo Licitatório nº 027/2022, na modalidade Concorrência nº 001/2022, do tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM, na forma de execução indireta, sendo o regime de 
execução  a empreitada por preço unitário, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 
21/6/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e demais condições fixadas neste 
Edital. 

I - OBJETO 

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, RAMPAS E VESTIÁRIOS, SENDO 

UMA NO DISTRITO DO BEM QUERER E OUTRA NA COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO 

MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 

 

ITEM 

PRAZO PARA 

CONCLUIR AS 

OBRAS 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

01 11 MESES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA, 

PÁTIO, COM COBERTURA, RAMPAS E 

VESTIÁRIOS NO DISTRITO DO BEM 

QUERER NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 

MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, FERRAMENTAS, 

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS 

NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 

R$ 572.825,09 

02 11 MESES 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
R$ 572.825,09 
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01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA, 

PÁTIO, COM COBERTURA, RAMPAS E 

VESTIÁRIOS NA COMUNIDADE DO PEIXE 

BRAVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 

MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, FERRAMENTAS, 

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS 

NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 

 

II – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

1 - Devem ser observadas as especificações técnicas previstas no Projeto 
Básico/Projeto Executivo, planilhas e cronograma físico-financeiro e plantas constantes dos 
Anexos I a IV deste Edital. 

 
2 - Todas as informações apresentadas nas especificações técnicas e memoriais 
descritivos são complementares às planilhas orçamentárias e aos desenhos do Projeto 
Básico/Projeto Executivo. 
 
3. A Contratada fica obrigada a executar os serviços, quando solicitado através de Ordem 
de Serviços, nas condições estabelecidas neste Termo, no prazo de 11(onze) meses para 
cada quadra.  
 
3.1. A Ordem de Serviços à Contratada poderá será efetivada através da Secretaria 
Municipal de Educação e Obras .  
 
3.1.1. O prazo de vigência do Contrato será de 11(onze) meses para cada quadra a partir 
da sua assinatura.  
 
3.2. Toda alteração de prazo, seja de execução, seja contratual, deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação e Obras.  
 
3.2.1. O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das 
penalidades cabíveis da Lei 8.666/93. 
          

III - ÁREA SOLICITANTE E DOTAÇÃO 
 

3.1 - Secretaria Municipal de Educação e  Obras. 
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3.2 - Os recursos para fazer face às despesas de execução das obras e serviços correrão 
por conta das seguintes dotações: 

 
Ficha: 0128-05.01.01.12.361.0016.3009.4.4.90.51.00 

Ficha: 0129-05.01.01.12.361.0016.3009.4.4.90.51.00 

        

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

4.1 - Cópia deste Edital será disponibilizada pelo  site www.riachodosmachados.mg.gov.br 
ou pelo e-mail: licitacaoriachodosmachados@gmail.com ou pessoalmente com a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço do Setor de Licitações, na Praça Santo Antônio, nº 
01 – Centro, Riacho dos Machados, MG, CEP: 39.529-000, no horário de 7 às 11 horas e 
de 13 às 17 horas.  

 

4.2 – Os interessados em participar do certame, obrigam-se a acompanhar as publicações 
referentes ao processo no Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de Riacho dos 
Machados, MG; ou ainda as publicações no mesmo Diário Oficial ou jornal em que foi 
veiculado o aviso da licitação, visando ao conhecimento de possíveis alterações. 

 
4.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados 
exclusivamente para o e-mail licitacaoriachodosmachados@gmail.com, em até 02 (dois) 
dias úteis antes da data marcada para abertura dos envelopes contendo a documentação 
de habilitação. 
 
4.4. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão e por 
licitante, respectivamente, até o 5º dia útil e até o 2º dia útil que anteceder a data fixada 
para abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, nos termos do art. 
41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, mediante petição a ser protocolizada na sala do Setor de 
Licitações, dirigida à Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 
4.4.1- A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu 
documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do  
licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado 
de cópia autenticada, ou cópia simples com apresentação dos originais para 
autenticação, do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do 
poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública). 

 
4.4.2 - O Município de Riacho dos Machados não se responsabilizará por impugnações 
endereçadas por outras formas e entregues em locais diversos do mencionado no item 
3, e que, por isso, sejam consideradas intempestivas. 

 
4.4.3 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada aos impugnantes 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, via e-mail, e será divulgada no Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados para conhecimento de todos os 
interessados. 

http://www.riachodosmachados.mg.gov.br/
mailto:licitacaoriachodosmachados@gmail.com
mailto:licitacaoriachodosmachados@gmail.com
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4.4.4 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 
conforme art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93.  

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação as empresas de Construção Civil, legalmente 
estabelecidas no país, que atendam todas as exigências deste edital e que: 
 
1.1 – Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação 
constante deste instrumento e seus Anexos; 

 
1.2 - Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

 
2 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 
 
2.1 - que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, 
conforme redação do Art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, ou que estejam impedidas ou 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 
(estadual/federal/municipal); 
 
2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
conforme art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93; 
 
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais; 
 
2.4 - enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
 
2.5 - compostas de servidores públicos, agentes políticos e vereadores que sejam 
proprietários, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos 
da Constituição Federal/1988; 

 
2.6 - em consórcio1; 
 
2.7 - cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios que pertençam, ainda que parcialmente, 
à empresa do mesmo grupo que esteja participando desta Licitação, sob pena de serem as 
empresas envolvidas declaradas inabilitadas e/ou desclassificadas, conforme o caso, 

                                                      
1
 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto; considerando que existem no mercado diversas empresas com 

potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 

edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades de gestão da obra, 

entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio” na Concorrência nº 01/2021. 
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ficando estas e seus representantes incursos nas sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 
e demais penalidades legais cabíveis; 
 
2.8 - com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo 
de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não 
funcionem no País; 
 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante  que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 
4 - A participação de sociedades empresárias em recuperação judicial, somente será 
permitida desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, 
devidamente homologada, que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório. 
 
5. A participação na presente Licitação implica para a Licitante a aceitação plena e 
incondicional de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e em seus 
Anexos, além da observância aos preceitos legais e regulamentares em vigor e à 
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo licitatório ou do contrato. 
 

VI - DAS MICROEMPRESAS E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Capítulo 5, deverão no ato do credenciamento ou unido aos documentos de habilitação, 
apresentar documento oficial que comprove essa condição (Art. 3º da LC 123/2006).  
 
1.1. Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente 
registrada na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentre outros.  
 
1.2. O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento 
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.  
 
1.3. A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
2006, implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais 
cominações legais.  
 
2. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.  
 
2.1. Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
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proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  
 
2.2. A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.  
 
3. Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 
e 45 da LC 123/2006.  
 
4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada.  
 
5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º e 2º do art. 44 
desta Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
6. A Licitante ME/EPP devidamente reconhecida no processo licitatório, será notificada 
para, se desejar, apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, uma nova proposta 
de preço, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, de acordo com as regras deste 
Edital. A contagem do prazo terá início a partir da data da convocação. 
 
7. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP 
participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito.  
 
8. As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
 
8.1. Na hipótese da não contratação nos termos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.2 - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para ME/EPP, a pessoa 

jurídica: 1) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 2) que seja filial, sucursal, 

agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; de cujo capital 

participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 

que receba tratamento jurídico diferenciado, conforme LC 123/2006; 3) cujo titular ou sócio 

participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada 

pela LC 123/2006; 5) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata 
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a LC 123/2006; 6) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 7) que 

participe do capital de outra pessoa jurídica; 8) que exerça atividade de banco comercial, 

de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 

financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 

títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 9) resultante ou 

remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 

que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 10) constituída sob a 

forma de sociedade por ações; 11) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, 

com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.    

 

8.3. É DEVER da empresa provar o seu enquadramento e desimpedimento (nos termos do 

item 8.2) como ME ou EPP, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 

CASO FIRMAR DECLARAÇÃO FALSA, O MESMO ESTÁ SUJEITO AS SANÇÕES DA 

LEI E DESTE EDITAL. 

VII – DA VISITA TÉCNICA                

 
 
1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos e todos os 
documentos do Edital, podendo vistoriar os locais dos serviços, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer 
em omissões, as quais não poderão posteriormente ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços ou de qualquer alteração contratual. 

2 - É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao Município2. Caso os licitantes optem 
pela visita técnica, será fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado 
junto à “Declaração de Visita Técnica - Facultativa”, conforme anexo XV. 
 
3 - A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar 
possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para 
o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

                                                      
2
 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação estão expressas de modo detalhado e específico no instrumento convocatório, entende-se que 
a visita técnica deve ser facultativa, ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o local onde o objeto 
será executado. Ademais, a exigência de visita técnica obrigatória pode limitar o universo de competidores, 
uma vez que poderá acarretar ônus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades distantes do 
local estipulado para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3º, caput, e inciso I 
do § 1º, da Lei nº 8.666/93. Neste sentido, é o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus 
instrumentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras 
quando, por sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco 
acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a preservar o que 
preconiza o art. 3ª caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 906/2012, Plenário, Rel. Min. 
Ana Arraes, DOU de 23.04.2012.)” Inclusive, este raciocínio está em consonância com o disposto no art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, que reputa como legítima apenas as “exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
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4 – Tanto a “Declaração de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo XV do Edital, 
quanto a “Declaração de Não Visita Técnica”, prevista no Anexo XVI do Edital, são 
documentos obrigatórios e indispensáveis a ser apresentados junto à “Documentação de 
Habilitação”. 
 
5 - As visitas poderão acontecer até o dia útil anterior à data marcada para protocolizar os 
envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, devendo ser 
agendadas na Secretaria de Obras do Município de Riacho dos Machados, instalada na 
Praça Santo antônio, nº 01, telefone (38) 3823-1354, nos dias úteis, de 8h00min às 11h e 
de 13h às 17h. 
 
6 - O licitante deverá nomear um representante devidamente qualificado para este fim, 
por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de 
servidor da Secretaria Municipal de Obras de Riacho dos Machados/MG. 
 
7 - Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados 
integralmente pelos próprios licitantes. 
 
7.1- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não 
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 

 
VIII - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

1 - Os documentos para habilitação e a proposta deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome do proponente e todos os dados que o identifiquem, os seguintes 
dizeres: 

 
 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2022 

CONCORRÊNCIA N.º 001/2022 
COMISSÃO PERMANENTE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 

 MACHADOS/MG. 

 

 

 
“PROPOSTA COMERCIAL” PROCESSO 

LICITATÓRIO N.º 027/2022 
 CONCORRÊNCIA N.º 001/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 
MACHADOS/MG. 
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IX  - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES  
 

1 - Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser 
protocolizados na sala de Licitações ou enviados via postal, endereçados à Comissão 
Permanente de Licitações, devendo, neste último caso, estarem disponíveis na data e 
horário previstos para abertura dos envelopes. 

 
1.1 - O Município de Riacho dos Machados não se responsabilizará por envelopes 
endereçados por outra forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala de 
Licitações e que, por isso, não estejam disponíveis até o horário previsto para o início da 
sessão. 
 
2 - No dia, horário e local designados neste Edital para a abertura dos envelopes de 
documentação, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo 
credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação. 
 
3 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão por seu sócio, 
proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do contrato 
social atualizado ou registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de 
documento de identidade. 

 
4 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de documentação 
que comprove a outorga pelo licitante de poderes necessários para a prática dos atos 
inerentes ao procedimento licitatório, podendo ser (a) instrumento público, (b) instrumento 
particular ou (c) carta de credenciamento, conforme modelo do Anexo III, juntamente com 
documento que comprove a representação legal e contenha a assinatura do outorgante, 
além de cópia do documento de identidade do credenciado ou procurador, em todos os 
casos. 
 

4.1- O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão 
Permanente de Licitação implica a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao certame e a responsabilidade legal pelos atos praticados. 
 
4.2- Os interessados que não se credenciarem devidamente como representantes de 
licitantes poderão participar das sessões, mas não poderão manifestar-se como tal, sendo 
possível realizar o credenciamento no decorrer do certame. 
 
4.3- O credenciado poderá representar apenas um licitante. 
 
4.4- Serão admitidas cópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados à Comissão Permanente de Licitação para autenticação. 

 
5.- O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º deste 
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artigo, deverá apresentar, fora do envelope de habilitação, declaração, conforme modelo do 
Anexo XVII, relativa a sua condição de ME ou EPP, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da citada lei. 
 
5.1- Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitação, os licitantes deverão 
comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a 
apresentação de: 
 
5.2- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento 
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da 
sede da pequena empresa; 
 
5.3- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento 
arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa. 

 
5.4- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos civil, penal e 
administrativamente. 

 
6- Após o credenciamento e a declaração de condição de ME e EPP, serão abertos os 
envelopes “Documentação de Habilitação” e a Comissão Permanente de Licitação 
analisará os documentos e decidirá sobre a habilitação dos licitantes. 

 
7- Após a divulgação do julgamento da habilitação, serão abertos os envelopes contendo 
as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados. 

 
8- A Comissão Permanente de Licitação analisará as Propostas Comerciais e divulgará o 
resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelos critérios estabelecidos no 
Edital e seus Anexos. 
 

9- Conforme art. 43, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a abertura dos envelopes “Proposta 
Comercial" somente ocorrerá com a divulgação do resultado da fase anterior e após: 

 
9.1- renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposição de recurso na fase 
anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93; ou 

 
9.2- transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
 
9.3- publicação da decisão de recursos interpostos. 
 
10- A abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” será 
realizada em sessão pública, da qual lavrar-se-á ata circunstanciada, que será assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes, consignando, se 
for o caso, as manifestações dos representantes credenciados. 
 
10.1- A abertura dos envelopes de fases distintas poderá ocorrer na mesma sessão, na 
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ocorrência da previsão contida no subitem 8.1. 
 
10.2- Em caso de necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de 
imediato, demandando análises complementares ou diligências, estas serão consignadas 
em ata, podendo a sessão ser suspensa para julgamento. 
 
10.3- Na hipótese de a sessão ser suspensa, os envelopes da fase subsequente ficarão 
sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados 
no fecho pelos seus membros e pelos representantes credenciados dos licitantes 
presentes, sendo a decisão do julgamento publicada no Diário Oficial do Município e/ou no 
site deste Município, quando então será marcada a próxima sessão com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasião em que poderão ser abertos os envelopes da 
fase subsequente. 

 
10.4- Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão. 
 
5- A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 
subsequente. 
 
6- Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes “Proposta Comercial”, não 
caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 

 
X - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

1 - Os licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados no 
envelope “Documentação de Habilitação”: 

 
1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores; 

 
1.2.1 - os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
1.4 - 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; 
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1.5 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional; 
 
1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
 
1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município; 

 
1.9 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 
1.10 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ; 
 
1.11 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo 
representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo XI – declaração de pleno 
atendimento; 

 
1.12 - declaração de visita técnica - facultativa – Anexo XV do Edital3; 
 

1.12.1 - Caso seja realizada a visita técnica, o Termo de Visita Técnica deve ser 
apresentado junto com a “Declaração de Visita Técnica - Facultativa”. 

 
1.13 - declaração de não visita técnica4 - Anexo XVI do Edital; 
                                                      
3
 NOTA EXPLICATIVA: O TCU tem admitido a realização de visita técnica facultativa, entendendo, 

inclusive, que é suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução 

do objeto, de forma a assumir o ônus de qualquer ocorrência em razão da não visita, a conferir: “9.2.4. nas 

próximas licitações, abstenha-se de exigir visita técnica em seus instrumentos convocatórios como 

requisito de habilitação do certame, em dissonância com os arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, e 30, inciso III, da 

Lei n. 8.666/1993 c/c art. 5º do Decreto n. 5.450/2005, a não ser quando for condição imprescindível ao 

conhecimento das particularidades do objeto a ser licitado e desde que esteja justificada essa opção, 

sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto” 

(Acórdão 1955/2014 – Plenário). Nesse sentido o Acórdão 1084/2021 - Plenário do TCU e o Acórdão 

7519/2013 – Segunda Câmara. 

 
4
 NOTA EXPLICATIVA: O entendimento mais recente do TCU é que “O edital deve estabelecer, no 

caso de visita facultativa, a responsabilidade do contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em 
virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto” (Acórdão 7519/2013 
– Segunda Câmara, TC 024.995/2013-4, relatora Ministra Ana Arraes, 3.12.2013). Ver informativo 
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1.14 - comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) 
técnico(s) na entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados. 
 

1.15 - A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a 
comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devendo as licitantes 
comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitação 
técnico-profissional e técnico-operacional por meio da apresentação de: 

 
1.15.1 - quanto à disponibilidade de pessoal técnico especializado: 
 
1.15.1.1 - declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para 
integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo 
representante legal da licitante, conforme modelo do Anexo XII, devendo fazer parte da 
equipe: 
 
1.15.1.1.1 - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, até a data da 
recepção dos envelopes, Engenheiro Civil ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela 
entidade competente, conforme o caso, que sejam responsáveis técnicos da empresa, 
detentor (es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por execução de serviços com 
características similares ao objeto licitado, os quais se responsabilizarão pelo 
gerenciamento dos serviços, não sendo permitido que os referidos profissionais façam 
parte do quadro societário ou de empregados de outras empresas que estejam 
participando do certame, sob pena de inabilitação; 

 
1.15.1.1.2 - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, até a data da 
recepção dos envelopes 01 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional 
comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para 
permanecer no Município em tempo integral, durante todo o período de execução dos 
serviços. 

 
1.15.2 - quanto à capacitação técnico-profissional: 
 
1.15.2.1 - A capacitação técnica do(s) profissional(is) será(ão) atestada(s) mediante a 
apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico -  (CAT) expedida(s) pela entidade 
profissional competente da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) a 
execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do(s) 
responsável(is)técnico(s). O(s) profissional(is) deverá(ão) comprovar a execução do 
seguinte tipo de serviço: 
1.15.2.1.1 – CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS. 
 
1.15.2.2 - A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida dos seguintes profissionais, 
legalmente habilitados, os quais responderão como responsáveis técnicos pela execução 

                                                                                                                                                                                   
180/TCU. 
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da obra: 

1.15.2.2.1 - Engenheiro Civil ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade 
competente, para comprovação da execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas 
com CBUQ, incluindo drenagem e sinalização; 
 
1.15.2.2.2 - Consta do Anexo XIII o “Modelo de Declaração de Responsável Técnico” a 
ser preenchido pelas licitantes. 

 
1.15.2.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto deste Edital, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que seja solicitada formalmente e aprovada pela Secretaria Municipal de Educação e 
Obras de Riacho dos Machados-MG. 

 
1.15.2.4 - Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente5 da licitante, na data prevista para entrega da proposta. A comprovação de 
que os profissionais indicados pertencem ao quadro permanente da empresa licitante, dar-
se-á através do ato constitutivo da empresa ou suas alterações, no caso dos profissionais 
serem sócios da mesma. Sendo contratados da licitante, a comprovação será através da 
Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços, devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 
 
1.16 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou 
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, o prazo de validade considerado será de 90 (noventa) dias, 
contados da data da sua apresentação.  
 
1.17 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente acompanhado dos termos de abertura e enceramento do Livro Diário, já 
exigíveis e apresentados na forma da legislação vigente, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede da Empresa, para comprovação da boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 

1.17.1 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis supra citados poderão 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, devendo ser utilizado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que o venha 
substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de memorial de cálculo assinado 
pelo contador da empresa. 
 
1.17.2 - As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar 
Balanço        de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 

                                                      
5
 NOTA EXPLICATIVA: A definição de “quadro permanente da licitante” para fins de cumprimento do 

requisito de qualificação técnica, previsto no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, foi extraída da 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, Acórdão n° 2.297/2005 – Plenário. Outro não é 
o entendimento do TCE-MG, conforme Acórdão 875.554/2012, da relatoria do Conselheiro Cláudio Terrão. 
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1.17.3 – As empresas que não tiveram movimento contábil no último exercício deverão 
apresentar a Declaração de Imposto de Renda para comprovação, a qual deverá ser 
apensada ao Balanço. 

 
1.17.4 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão 
conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, 
caso apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a data de 
sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis. 

 
1.18 - Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor deve corresponder a 10% do 
valor estimado para a contratação, comprovado na data da apresentação da proposta, 
admitida a atualização apresentado pelo contador da empresa na forma do subitem 1.17.1 
acima. 
 
1.19 - Análise contábil-financeira da empresa, para a avaliação de sua situação 
financeira,  a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET), assinada pelo contador responsável, 
com as seguintes fórmulas: 

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
LC = _ATIVO CIRCULANTE  
           PASSIVO CIRCULANTE 

 
ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

                                 ATIVO TOTAL  

 
1.19.1 – Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices  de 
liquidez geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), liquidez corrente (LC) igual ou 
superior a 1,0 (um vírgula zero), e de endividamento total (ET), igual ou inferior a 0,5 (zero 
vírgula cinco). 
 
1.19.2 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço. 

 
1.19.3 - A não apresentação das demonstrações contábeis ou apresentadas em afronta 
as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC’s, do Conselho Federal de Contabilidade, 
acarretará a inabilitação da licitante.  

 
2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 

 
2.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
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2.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
2.3 - se o licitante for matriz e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 
 

2.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
3 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará consulta ao site da Receita Federal 
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a 
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos 
emissores, para fins de habilitação. 

 
4 - A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios 
da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal. 

 

4.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização pelo licitante, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
4.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação. 

 
4.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 

 
4.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará na 
inabilitação da ME ou EPP. 
 
5 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por 
qualquer        processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão de 
Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 
38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com 
vigência plena na data fixada para sua apresentação. 

 
5.1 - As cópias sem autenticação cartorial apresentadas no envelope “Documentação”, 
deverão ser autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação na sessão de abertura 
dos envelopes “Documentação de Habilitação”, quando deverão ser apresentados também 
os respectivos originais. 
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5.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura 
dos envelopes, exceto os atestados de capacidade técnica exigidos no item 1.15.3 deste 
Título, que terão prazo de validade de 10 (dez) anos. 
 

6 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo         de protocolo ou apresentados por qualquer mídia. 

 
7 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto neste 
Título ou a verificação de irregularidade nas consultas na internet, previstas no item 4 
acima, inabilitarão o licitante, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta 
Comercial”. 
 
8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
8.1 - Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os licitantes desistirem 
da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, não houver interposição          
de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes forem decididos. 

 
XI - PROPOSTA COMERCIAL  

 

1 - O licitante deverá encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo Anexo 
IX, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com 
identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço, dados bancários, números de 
telefone e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente 
identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo. 
 
2 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, em algarismo e por 
extenso, com até 02 (duas) casas decimais. 
 
3 - A proposta deverá referir-se à integralidade do objeto especificado, não se 
admitindo propostas para a execução parcial do objeto. 
 
4 -   No envelope “Proposta Comercial” deverão constar também: a planilha de 
quantitativos e composição de todos os custos unitários e valor global, o quadro detalhado 
da composição analítica do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), preenchidos conforme 
modelos anexados à esse edital, e o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante. 

 
4.1 - Nesses documentos deverão constar, além do nome da licitante, nome e 
assinatura do  representante legal da licitante, menção explícita do nome e a assinatura 
do(s) responsável(is) técnico(s) pela elaboração destes documentos, título do(s) 
profissional(is) que os subscrevem e número do registro deste(s) profissional(is) na 
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entidade profissional competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66. 
 

4.2 - No envelope “Proposta Comercial” deverá constar ainda a declaração expressa de 
que o licitante elaborou sua proposta de forma independente, assinada pelo representante 
legal do licitante, conforme modelo do Anexo XIV6. 
 

4.3 No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os 
materiais, canteiros de obras, instalação e consumo de água, energia elétrica, telefone, 
sanitários e depósitos, administração local e central, transporte, alimentação, estadia e 
ajuda de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e securitários, inclusive de trabalhos realizados em horários extraordinários 
e em condições insalubres, todos os tributos incidentes sobre os materiais fornecidos, 
transporte, pedágio, seguro, recepção e deslocamento dos materiais, equipamentos e 
máquinas, placas das obras, manutenção e depreciação das máquinas e equipamentos, 
tributos, taxas, tarifas, emolumentos, contribuições, licenças, alvarás, multas, lucros, 
perdas, danos, prejuízos e demais ônus necessários à perfeita execução da obra e 
serviços ora licitados, conforme Projeto Básico, Anexo I. 
 

4.4 - Ao apresentar proposta a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital 
e em seus anexos. 
 

4.5 O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data limite 
para a apresentação dos envelopes. 
 

4.6 Durante a sessão de julgamento das propostas, caberá ao engenheiro civil do 
Município, previamente convocado, a análise das planilhas e cronograma apresentado 
pelos licitantes. 
 
5 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
 
6 - Os preços unitários e o valor global da obra estimados pelo Município de Riacho 
dos Machados, referem-se aos  preços máximos admitidos pelo Município para a 
contratação. 

 

6.1 - O custo global de referência da obra foi obtido a partir das composições de todos 
os custos unitários previstos no projeto que integra o Edital de Licitação, ou seja, tabelas 
SINAPI/junho/2021 e SETOP norte abril/2021 (desoneradas). 
 
6.2 - Os preços unitários e global deverão ser propostos considerando-se para a 
execução do objeto licitado a inclusão de todos os custos e valores de quaisquer despesas 

                                                      
6
 REFERÊNCIA: Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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diretas e indiretas, como: mão-de-obra, encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, 
tributos, materiais, equipamentos, serviços, dentre outros. 
 
7 - O Município efetuará as retenções tributárias e previdenciárias sobre o 
faturamento nos             termos da legislação vigente. 
 
 
8 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

 
8.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o 
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 
9 - Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem 
convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 
 
9.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias, poderá ser solicitada 
prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no 
mínimo, caso persista o interesse deste Município; 
 
9.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

 
10 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
licitante  no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 
 
11 - A apresentação da proposta comercial significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e atendimento às condições deste edital e seus anexos e 
total sujeição à legislação pertinente. 
 

 
XII – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  

 

1 – Não serão aceitas as propostas enviadas via e-mail ou por qualquer outro 
sistema de transmissão de dados.  

2 – Será aceito o envio dos envelopes via postal, no entanto, a Comissão de 
Licitação não se responsabilizará por qualquer tipo de atraso, nem por envelopes enviados 
pelo correio/portador e não entregues em tempo hábil na Seção de Licitação. 

 

3 -  No local mencionado no preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Seção 
de licitações receberá os envelopes I e II, devidamente fechados, de cada participante.  

 

4 - No horário estabelecido, a Comissão de Licitação procederá à abertura do 
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envelope I (Documentação). Os documentos constantes do envelope serão vistos e 
rubricados pelos presentes.  

 

5 Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes será dada ciência 
às interessadas na própria sessão ou através de publicação.  

 

6 - Não havendo impugnações quanto à habilitação pelos representantes presentes, à 
sessão será suspensa para que a Comissão de Licitações examine os “documentos”. 
Sendo todas as empresas consideradas habilitadas e diante da desistência (renúncia) 
expressa do recurso legal de que trata o Art.109, I, da Lei 8666/93, a Comissão de 
Licitação passará na mesma Sessão, à abertura do Envelope II, de propostas. 

 

7 - Havendo inabilitação de Licitante e por ele renúncia expressa do direito de 
interposição de recurso, ser-lhe-á devolvido na mesma Sessão o Envelope II – Proposta, 
caso esteja presente à sessão; 

 

8 - Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou 
inabilitação, a sessão será suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos 
eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

9  - A abertura dos envelopes contendo as propostas, caso não haja desistência 
(renúncia) expressa de recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o 
prazo para sua interposição, em nova Sessão designada através de publicação na 
Imprensa Oficial de Riacho dois Machados e disponibilização no endereço eletrônico 
www.riachodosmachados.mg.gov.br. 

 

10 - Será efetuada pelo correio a devolução dos envelopes das empresas consideradas 
inabilitadas, caso o seu representante não esteja presente.  

 

11 - De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de 
Licitação e licitantes presentes. 

 

12 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor valor 
ofertado para cada item, desde que observadas as especificações e demais condições 
estabelecidas neste  Edital e seus Anexos. 

 

13 - Para análise dos documentos e das propostas comerciais, a Comissão Permanente 
de Licitação poderá solicitar à Secretaria Municipal de Obras manifestação por meio de 
parecer conclusivo, ou por meio de manifestação verbal emitida por seus membros que 
estiverem presentes na sessão, hipótese em que a manifestação será consignada em ata. 

 

http://www.riachodosmachados.mg.gov.br/
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14 - Será desclassificada a proposta que: 
 
14.1 - não se refira à integralidade do objeto licitado; 
 
14.2 - não atenda às exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos ou em 
diligências; 

 
14.3 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de 
linguagem ou outros que impossibilitem o julgamento; 
 
14.4 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou 
à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
14.4.1 - Se a Comissão Permanente de Licitação entender que há indícios de 
inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante apresente suas justificativas. 

 
14.4.1.1 - Não havendo a comprovação da exequibilidade da proposta, esta será 
desclassificada. 

 
15 - Serão classificadas em ordem crescente de valor as propostas consideradas 
aceitáveis, sendo estas as que atendam às exigências deste Edital. 
 
16 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 
§2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, o desempate far-se-á por sorteio em sessão 
pública, nos termos do art. 45, § 2º, da citada lei. 

 
17 - Se a proposta de menor preço, considerada classificada, não tiver sido ofertada por 
ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por 
cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º, 
da Lei Complementar nº 123/06, procedendo-se da seguinte forma: 
 
17.1 - Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na 
sessão, o mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício 
do direito de preferência; 
 
17.2 - Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará ofício ao licitante, podendo ser por meio eletrônico, 
fixando prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de nova proposta comercial, 
sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 

 

17.3 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize 
seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à  
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sessão. 
 
17.4 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na 
forma dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, 
cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 17, na ordem de classificação, 
para o exercício do direito de preferência. 
 
17.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 
encontrem nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas 
empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial. 
 
17.6 - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de 
preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas 
comerciais. 
 
18 - Será classificada em primeiro lugar a proposta que, após aplicação do direito de 
preferência instituído pela Lei Complementar nº123/06, quando houver, ofertar o menor 
valor  global. 
 

19 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar de todas as 
licitantes classificadas, para fins de exequibilidade da proposta, e caso entenda 
necessário, a apresentação da relação da marca e do modelo dos materiais considerados 
na composição dos preços ofertados. 

 
20 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços 
unitários cotados nas propostas das licitantes, comparando com os preços estimados na 
planilha orçamentária anexa ao presente Edital. 
 
21 - Após a análise das propostas apresentadas em confronto com as exigências deste 
Edital, será considerada como licitante vencedora aquela detentora do “menor valor”. 

 
21.1 - Considera-se “menor valor” o valor total apurado na proposta, ou seja, o 
somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada. 
 
22 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem não 
prevista nesta Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 
preço  ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes. 
 
23 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 
23.1 - Erros de soma e/ou multiplicação apurados nas planilhas, poderão ser corrigidos 
de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor total apontado no 
documento “Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, após diligência e anuência do 
licitante. 
 

23.2 - A correção efetuada constará da ata de julgamento, podendo ser objeto de 
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diligência,  se necessário. 

  
23.3 - Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal. 
 
24 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA 
COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não 
satisfizer tal exigência. 
 
25 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com 
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope DOCUMENTAÇÃO. 
 
26 - Na hipótese de todas as participantes serem inabilitados ou terem suas propostas 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá sugerir a autoridade competente fixar as 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação. 
 
27 – Antes ou durante o julgamento da habilitação ou propostas caso a Comissão 
Permamente de Licitação perceba qualquer indício de formação de “cartel em licitações”7, 
“conluio entre licitantes” ou “concertação (ajuste ou combinação) de propostas” será 
chamado imediatamente a Polícia Militar para providências cabíveis. 

 
XIII – RECURSOS E CONTRARRAZÕES  

 

1 - O licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão 
Permanente de Licitação, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93. 
 

1.1 - A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
2 - Os recursos e as respectivas impugnações deverão obedecer aos seguintes 
requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

 
2.1 - Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Comissão Permanente de 
Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados no Diário 
Oficial do Município (Quadro de avisos); 
 
2.2 - Ser encaminhado da seguinte forma: (a) endereço eletrônico 
licitacaoriachodosmachados@gmail.com, com   assinatura digital; (b) correio; (c) 
protocolizado na sala de Licitação, no endereço à fl.01, em uma via original. 

 
2.3 - Conter indicação da razão social, número do CNPJ e endereço da licitante, 
                                                      
7
 NOTA EXPLICATIVA: Cartel é a combinação de preços previamente à licitação (também chamado de 

conluio, colusão, arranjo, conchavo), além de violar o princípio da competitividade, agride flagrantemente o 
princípio da moralidade, uma vez que a prática da conduta desleal, desonesta, tem por objetivo enganar o 
sistema legal e prejudicar alguém, alguns ou o interesse público. 

mailto:licitacaoriachodosmachados@gmail.com,
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rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 
licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 
comprovante do poder de representação legal. 
 
2.4 As razões e contrarrazões recursais deverão ser protocoladas na Seção de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados até às 17h do último dia do 
prazo. 

 
3 - O Município de Riacho dos Machados não se responsabilizará por memoriais de 
recursos e impugnações endereçados por outras formas, entregues em locais diversos do 
indicado acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 
 
4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
5 - O recurso será apreciado pela Comissão Permanente de Licitação, que poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir à autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 
 
6 - Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser 
dirigidos ao Prefeito Municipal de Riacho dos Machados, protocolizados na Sala de 
Licitações, à Praça Santo Antônio, nº 01, centro, Riacho dos Machados/MG, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e 2.3 acima. 
 

7 -   A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no 
“Diário Oficial de Contas” - DOC e no site deste Município, podendo ser aplicado o 
disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 
XIV – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

1 - Inexistindo interposição de recursos ou decididos os recursos porventura interpostos, a 
Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente para 
homologar o procedimento licitatório e adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

 
XV – DA CONTRATAÇÃO   

 

1 - Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será 
convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
conforme o caso, conforme Minuta constante do Anexo XI. 

 
2 - Se a empresa adjudicatária, convocada no prazo de validade de sua proposta, 
deixar de assinar o contrato no prazo de 05 dias contados da convocação, não tendo 
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo Município, sem prejuízo das 
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sanções cabíveis, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar os licitantes 
subsequentes, segundo a ordem de classificação das propostas, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas  condições da proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar 
por revogar a licitação, nos termos do art. 64, §2º, da Lei no 8.666/93. 
 
3 - A(s) adjudicatária(s) será (ão) convocada(s) via e-mail, ou instrumento equivalente, 
para assinatura do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para atendimento, 
contados da data de transmissão da convocação. Na ocasião, ser-lhe-ão exigidos os 
seguintes documentos:  
 
3.1 - Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) 
ou certidão (ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da 
obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;  
 
3.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº 307/86/CONFEA e da Lei Federal 
n°6.496/77 e averbação do registro no CREA-MG na hipótese de o mesmo ser de outra 
região, de acordo com a lei 5.194/66;  
 
3.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;  
 
3.4- Apresentar declarações que:  
 
3.4.1- A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.  
 
3.4.2- As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo 
entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.  
 
3.4.3- Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 
serão possíveis, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles 
anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos 
pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.  
 
3.4.4 - Caso os documentos INSS e FGTS estejam com prazo de validade vencido, 
apresentar outros documentos válidos, na data da assinatura do contrato;  
 
3.4.5 - Apresentar o(s) documento(s) de identidade, R.G. e CPF, do(s) sócio(s) ou 
procurador (es) que assinará(ao) o contrato com a Prefeitura do Município de Riacho dos 
Machados;  
 
3.4.6 - Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar 
procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhe confira 
poderes para assinar contrato. 
 
4 - O desatendimento do prazo estabelecido, que poderá ser prorrogado nos termos do 
art. 64, §1º da lei federal nº 8.666/93, ou o desatendimento das demais condições 
estabelecidas para a assinatura do contrato, implicará na decadência do direito de 
contratar, sem prejuízo da imposição das sanções previstas neste edital.  
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5 - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições ou ressalvas à época da 
etapa de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura do contrato o suprimento 
da(s) pendência(s) constante(s) do(s) documento(s) apresentado(s) e, em conseqüência, 
comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, prorrogáveis por igual 
período a critério desta Administração, contados da data de publicação da homologação do 
certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das 
sanções previstas neste edital.  
 
6 - Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o contrato, seja pelo não 
atendimento do item 4, do presente capítulo deste Edital, seja pelo não atendimento do 
item 2 ou, pela recusa em assinar o instrumento contratual, fica facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora ou revogar o 
certame independentemente das cominações previstas no artigo 81 da Lei nº 8666/93. 
 
7 - A ordem de convocação dos licitantes remanescentes de que trata o item 5 observará 
os benefícios da Lei Complementar nº 123, de modo que as microempresas e empresas de 
pequeno porte eventualmente existentes do intervalo de 10% (dez por cento), serão 
convidadas a contratar, antes da proposta originalmente classificada. 
 

 
XIII – DOS PRAZOS  

 

1 - A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo 
máximo de 08 (oito) meses corridos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço a 
ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras de Riacho dos Machados em até 5 (cinco) 
dias após  a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57, 
§1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2 - O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. 

 

2.1 - Este Contrato poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do que dispõe o 
art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que devidamente justificado. 

 
XIV – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

1 - A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo 
máximo, fixado no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
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2 - Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 horas, de 
segunda a  sábado. 
 
2.1 - Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por 
necessidade da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional. 
 
2.2 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de 
prévia e formal comunicação à Secretaria Municipal de Obras, e não implicarão nenhuma 
forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, 
razão pela qual não será aceita a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio 
econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a 
licitante vencedora obrigar-se-á a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os 
parâmetros apontados nesta Concorrência. 

 

3 - A contratada deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Obras, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do 
registro do contrato de execução da obra, bem como as Anotações das Responsabilidades 
Técnicas de execução da obra na entidade profissional competente. 
 

 
XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
1 - A Licitante tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial 
Descritivo (Anexo II), da Concorrência nº 001/2022 e as demais condições estabelecidas 
neste Edital.  
 
2 - A licitante tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa 
execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e 
empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 
especificadas do Memorial Descritivo (Anexo IV), da Concorrência nº 001/2022.  
 
2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação 
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os 
materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e 
mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo 
hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis 
prorrogações de prazos.  
 
3 - A licitante deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; 
mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as 
horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de 
qualquer empregado da licitante por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com 
presteza e eficiência.  
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 01 – CENTRO - TEL.:(0**38) 3823-1354 
CEP: 39.529-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Administração: “Um Novo Tempo Começou” 
 

“Um Novo Tempo Começou – 2021/2024” 

Setor de Licitações e Contratos 

 

Página 30 de 91 

 

4 - A licitante tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em 
relação aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros;  
 
5 - A licitante tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a 
licitante e o Município, com o registro de informações como:  
 
a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua 
inspeção;  
 
b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da 
Fiscalização;  
 
c) andamento geral da obra e outras informações.  
 
6  - A licitante tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos 
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da 
obra. 
 
7 - É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante 
prévia e expressa anuência da licitante sub-empreitada de serviços especializados, 
permanecendo a licitante com responsabilidade perante a Prefeitura.  
 
8 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições 
referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de 
trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do 
serviço durante o período de execução.  
 
9 - A licitante deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente 
aquelas relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados 
todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de 
segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, 
botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros 
que se fizerem necessários.  
 
10 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e 
comerciais resultantes da execução da obra.  
 
11 - A licitante tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de 
Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de 
execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como 
apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e 
das subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das 
importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificado.  
 
12 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser 
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências 
técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários.  
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13 - Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, 
materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e 
fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., 
bem como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, 
estaduais ou federais, correrão por conta da licitante.  
 
14 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a licitante 
deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, bem como, 
após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes 
órgãos e concessionárias.  
 
15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Riacho dos Machados, bem como dos órgãos de controle ao local da obra, 
bem como aos seus documentos e registros contábeis. 
 
16 - A licitante ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou 
à Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos 
serviços contratados.  
 
17 - A licitante é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma 
físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra.  
 
18 -. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam 
os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada 
e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, 
arcando a licitante com o ônus decorrente do fato.  
 
19 - A licitante tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito 
estado de limpeza durante o prazo de execução da obra. 
 

 
XIX – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na instalação do objeto, 
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.  

 
2 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  

 
3 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) 
obra(s).  

 
4  - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, 
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nos prazos determinados.  

 

5 Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto.  
 

6 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços. 

 
XX – DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

  
1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da entrega 
do objeto será realizada pela Secretaria Municipal de Obras. 

 
XXI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

 

1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93, sujeitá-la-á à multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da proposta, 
ficando ainda sujeita às sanções administrativas inscritas na Seção II, do Capítulo IV, da 
Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 

2- Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:  
 

2.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de 
atraso injustificado para início das obras;  

 

2.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,25% do valor do contrato;  

 

2.3 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 0,20% do 
valor do contrato;  

 
2.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,5% sobre o valor remanescente do 
contrato, até o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a 
inexecução parcial do contrato;  

 

2.5- Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor 
restante a ser executado do contrato;  

 

2.6 - Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte inteiros por cento) do valor do 
contrato;  

 

2.7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de 
pagamento, após sua imposição pela fiscalização e/ou na garantia contratual.  

 

2.8 - As sanções são independentes entre si, conforme o caso. A aplicação de uma não 
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exclui a das outras.  

 

2.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do 
indeferimento da defesa. A critério da Administração e em sendo possível, o valor será 
descontado da importância que a contratada tenha a receber da Prefeitura Municipal de 
Riacho dos Machados. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como 
dívida ativa ou executada a garantia contratual.  

 

3 - Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser 
cominadas as seguintes sanções não pecuniárias:  

 

3.1 – Advertência;  

 

3.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

 

3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 

 
XXII – SEGURO E GARANTIA CONTRATUAL   

 

1 - A contratada deverá, responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas 
seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos. 

 
2 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, 
contado  a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser 
emitido pela Secretaria Municipal de Obras, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 
XXIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO  

 

1 - Nos termos do art. 28, §1º, da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, a ART deverá 
ser registrada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, desde que não esteja 
caracterizado o início do serviço. 
 
2 - O(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter 
vínculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato 
social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato 
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de prestação de serviço, e deverá(ão) ser o(s) indicado(s) na fase de habilitação do 
certame licitatório. 

 
2.1 - É admitida a substituição do responsável técnico a que alude a condição supra 
por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente 
e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras de Riacho dos Machados. 
 

 
XXIV – DOS PREÇOS, MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

 

1 – Os preços a vigorarem no contrato serão os ofertados pela licitante vencedora em 
sua planilha proposta.  

 

2 - Não haverá reajuste de preços.  

 

2.1 - Ficam, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à 
execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e 
extracontratual). 

 

3 – O pagamento será realizado através de medições por etapas dos serviços 
concluídos sendo liberado após a conclusão de cada etapa, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro.  

 

4 – A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de 
documento escrito à Secretaria de Obras e processadas regularmente pela área técnica da 
Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, desde que devidamente instruídas com a 
documentação necessária a verificação da respectiva medição.  

 

5 - No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria de Obras a devolverá 
à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 
(cinco) dias. A Secretaria de Obras terá o prazo novamente de cinco dias para confirmar ou 
não o aceite.  

 

6 – Aceita a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento 
será efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a aprovação da fiscalização, contados da 
data de recebimento da fatura.  

 

7 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.  
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8 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades 
contratuais, nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras. 

 

9 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a:  

 

9.1 - apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E. I) na 
Receita Federal para fins Previdenciários.  

 

9.2 - retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
incidentes sobre a obra ou a prestação do serviço. 

 

10 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, 
pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e 
contribuições sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 
 

 

XXV– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO  

 

1 - Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 
da Lei 8.666/93. 

 

2-  Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará à Secretaria 
Municipal de Obras de Riacho dos Machados, em até 15 (quinze) dias, que proceda a 
vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo 
CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da empresa 
e pela Secretaria Municipal de Obras de Riacho dos Machados. 

 

3 - No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências 
constatadas   na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que 
aquelas não impeçam a sua utilização imediata. 

 

4 - Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços 
executados, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa 
e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Obras de Riacho dos Machados. 

 

5 - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento 
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Provisório, desde que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços 
executados, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços objeto desta 
licitação. 

 

6 - A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza 
final, e             atestada sua conclusão pelo Município. 

 
7 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três 
servidores municipais, dar-se-á após decorridos 90 (noventa) dias da última medição, 
vistoria dos serviços e recebimento provisório das obras, observado o disposto no art. 69 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 
XXVI – DISPOSIÇÕES GERAIS    

 

1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 
Anexo I - Projeto Básico;  
Anexo II – Memorial Descritivo; 
Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro; 
Anexo IV – Plantas; 
Anexo V – Modelos de Carta-Proposta de Preços; 
Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo VII – Modelo Declaração Pleno Atendimento; 
Anexo VIII – Anexo VIII – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico. 
especializado; 

Anexo IX–        Modelo de Declaração de Responsável Técnico; 
Anexo X– Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo XI– Modelo de Declaração de Visita Técnica – Facultativa; 
Anexo XII–Modelo de Declaração de Não Visita Técnica; 
Anexo XIII– Modelo Declaração condição ME/EPP; 
Anexo IX– Declaração de Cumprimento do Inc. XXXIII, Art. 7º da CF/88; 
Anexo X – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
Anexo XI– Minuta de Contrato; 
 

2 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados durante a vigência do contrato. 

 
3 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca desta Concorrência, 
salvo se houver prévia autorização da Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados. 

 
4 - O Município convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
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convocação, observado o prazo de validade da proposta. 
 
5 - A contratada, imediatamente após a assinatura do contrato deverá indicar um 
preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim 
como decidir acerca de questões relativas aos serviços, atender aos chamados da 
Secretaria de Obras do Município, principalmente em situações de urgência, inclusive nos 
finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz. 
 
6 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata   inabilitação ou desclassificação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
7 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 
se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes 
“Documentos de Habilitação” de licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta 
Comercial” de licitantes desclassificados. 
 
8 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

 
9 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá 
adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, 
observados na documentação ou na proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente, sendo  possível a promoção de diligências junto aos licitantes ou outrem, 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no 
art. 43, §3°, da Lei Federal nº 8.666/93. Na análise da documentação e no julgamento das 
Propostas Comerciais, a Presidente da Comissão poderá, a seu critério, solicitar o 
assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
 
9.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta. 

 
10 - A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a 
legislação  pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo 
a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, 
preservando o Município de Riacho dos Machados de qualquer demanda ou reivindicação 
que seja de exclusiva responsabilidade dela. 
 

11 - A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 

12 - O Município de Riacho dos Machados poderá prorrogar, por conveniência 
exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 
abertura. 
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13 - Para atender a seus interesses, o Município de Riacho dos Machados poderá 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei n o . 8.666/93. 

 
14 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Riacho dos Machados revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

 
15 - As decisões do Prefeito Município de Riacho dos Machados e da Comissão 
Permanente de Licitação serão publicadas no Diário Oficial do Município, podendo ser 
aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, e divulgadas no site 
www.riachodosmachados.mg.gov.br. 

 
16 - Fica eleito o foro da Comarca de Porteirinha, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como 
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
 
 
 

Riacho dos Machados, 09 de março de 2022. 

 
 

 
 

Erica Cristina da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riachodosmachados.mg.gov.br./
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 
1. SETOR SOLICITANTE 
 
1.1. Secretaria Municipal de Educação e Obras 
 
2. OBJETO 
 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 
(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, RAMPAS E 
VESTIÁRIOS, SENDO UMA NO DISTRITO DO BEM QUERER E OUTRA NA 
COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, 
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 
1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NOS 
ANEXOS DESTE EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SEGUIR. 
 
2.2 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 
 
Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito 
 
"Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e 
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²). 
O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3"" x 3""; tábuas 
em Pinus de 1"" x 12""; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: 
locação de estacas, eixos principais, paredes, etc." 
 
Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada 
(3,00 X 1,50m)   -  Governo do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 
30.000,00) 
 
"Será medido por unidade de placa instalada (UN). 
O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa 
galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma 
estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação 
deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com 
fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é 
definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 
30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do 
Governo de Minas." 
 
Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual 
 
"Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). 
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O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e 
ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio 
de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, 
fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de 
vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 
m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem 
manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o 
transporte, interno na obra, num raio de 500m." 
 
Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada 
 
"Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com 
croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²) 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução 
de construção provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, 
constituída por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, 
portas e janelas em chapa compensada plastificada de no mínimo 6 mm de espessura, e / 
ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na 
pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradiças de latão cromado e 
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e 
contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da 
cobertura de eucalípto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de 
no mínimo 5 mm de espessura; instalação elétrica e pintura acrílica, materiais acessórios 
para execução total da construção provisória, conforme norma regulamentadora. Devem 
obedecer a NR 18 (Áreas de vivência).  Remunera também a manutenção durante todo o 
periodo da obra e a demobilização completa deste barracão." 
 
 
TRABALHOS EM TERRA 
 
Aterro Compactado manual, com soquete 
 
"Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para 
execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o 
apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras." 
 
Escavação  manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m 
 
"Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no 
plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em 
solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade." 
 
Escavação  manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 
2,00m  
 
"Será medido pelo volume real escavado (m³). 
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O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em 
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto." 
 
 
Reaterro manual de vala apiloado 
"Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços 
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 
compactação." 
 
Escavação manual de tubulão à céu aberto  
"Será medido pelo volume escavado até a cota prevista (m³) 
O item remunera o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários 
para a execução dos serviços de escavação do tubulão a céu aberto. 
Remunera também a locação do tubulão, o alargamento da base, esgotamento caso seja 
encontrado quantidade de água que impeça a continuidade da escavação" 
 
  
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 
 
Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro  
                                                                                                                    
"Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para 
emendas." 
 
Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma 
  
"Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação 
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma." 
 
Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e 
desforma) 
 
"Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia 
e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à 
compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. 
Está também incluido e remunerado 70Kg por m³ de concreto de armadura considerando o 
fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no 
item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 
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desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m² de forma por 
m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução 
e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma." 
 
Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 
MPA e lançamento em fundação 
 
"Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a 
mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à 
compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento." 
 
Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm 
 
"Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-de-obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro." 
 
Sondagem a percurssão 
Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" 
 
"Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução 
de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância 
entre a empresa fornecedora e o local da sondagem." 
 
Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) 
"Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a 
quantidade mínima para medição 30 metros (m). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução 
de sondagem a percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes." 
 
SUPERESTRUTURA 
 
Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) 
 
"Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia 
e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à 
compressão de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. 
Está também incluido e remunerado 80Kg por m³ de concreto de armadura considerando o 
fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 
colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no 
item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 15m² de forma de 
compensado plastificado por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 01 – CENTRO - TEL.:(0**38) 3823-1354 
CEP: 39.529-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Administração: “Um Novo Tempo Começou” 
 

“Um Novo Tempo Começou – 2021/2024” 

Setor de Licitações e Contratos 

 

Página 43 de 91 

 

mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, 
desmoldante e desforma." 
 
Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e 
elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m² 
 
"Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). 
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada; lajota cerâmica; concreto 
com fck maior ou igual a 25MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; 
materiais  acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a 
estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do 
fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a 
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; resultando laje para 
piso; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o 
controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo." 
 
ALVENARIA 
Execução de: 
 
Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, 
juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 
1:0,5:8  
"Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução 
de alvenaria de vedação a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto 
simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com 
argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, 
e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136." 
 
COBERTURA E FORRO 
Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:  
Instalação de Calhas e rufos: 
 
"Será medido por comprimento instalado (m). 
Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada 
nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, 
junção em outras peças, vedação e fixação." 
 
Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm 
 
Condutor de água pluvial e buzinotes 
"Será medido por comprimento instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor 
branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com  as juntas com bolsa e 
anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras 
peças, vedação e fixação." 
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Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da 
seção 100mm) 
 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
Fonecimento e instalação de: 
Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim 
"Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, 
em latão fundido sem acabamento de 1/2"" ou 3/4""; inclusive materiais acessórios 
necessários à  instalação e ligação à rede de água." 
 
Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm. 
"Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal 
de 1"", inclusive material de vedação." 
 
Fornecimento e instalação de: 
Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 
1/2) 
"Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, 
em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4"" ou 1 1/2"",  
inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida." 
 
Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de 
louça sem coluna; torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2"", 
sifão cromado de 1"" x 1 1/2""; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 
1"" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório, 
materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto." 
 
Vaso sanitário convencional branca. 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes 
NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 
expansão de 4""; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto." 
 
Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento: 
"Será medido por unidade de registro instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 
diâmetro e acabamento como especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação." 
 
Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) 
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Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) 
 
Serviços de fixação de: 
 
Fornecimento, transporte e instalação de: 
Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP 
"Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a 
vazão exigida em projeto (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga com 
multiestágio trifásico, potência de 13/4HP, para vazões de no mínimo 10,8 m³/h com altura 
manométrica mínima de 20m, remunera também materiais complementares e acessórios 
como chumbadores e a mão-de-obra necessária para a fixação, instalação completa e 
realização dos testes de funcionamento. 
 
"Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: 
"Será medido por comprimento (m): 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável  ou roscável 
de diâmetro especificado; para rede de água fria, inclusive conexões e materiais 
acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; 
ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente." 
 
Tubo PVC soldável  25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de 
rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação 
 
Tubo PVC soldável  40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de 
rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação 
 
Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água: 
"Será medido por unidade de reservatório instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade especificada destinado ao 
armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno ou fibra de vidro, 
acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa 
superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a 
mão-de-obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do 
reservatório." 
 
De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros  
 
Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 5.000 litros  
 
Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel 
 
"Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser 
toalheiro), em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três 
dobras,  inclusive material de fixação." 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 01 – CENTRO - TEL.:(0**38) 3823-1354 
CEP: 39.529-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Administração: “Um Novo Tempo Começou” 
 

“Um Novo Tempo Começou – 2021/2024” 

Setor de Licitações e Contratos 

 

Página 46 de 91 

 

Porta -papel de louça branca 
 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; 
cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a 
argamassa de assentamento e rejuntamento." 
 
Saboneteira de louça branca sem alça 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; 
cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a 
argamassa de assentamento e rejuntamento." 
 
 
Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca 
"Será medido por unidade de ralo instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, 
com grelha de PVC, inclusive materiais acessórios." 
 
Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual com registro 
para controle de fluxo de águas de 1/2"" cromada, inclusive materiais acessórios 
necessários à instalação e ligação à rede de água." 
 
 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 
Execução de: 
Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria  60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em 
concreto, escavação, reaterro e bota-fora 
"Será medido por unidade de caixa executada (un). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução 
do caixa de inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum 
com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para 
apoio do tampão em concreto; remunera também os serviços de escavação, escoramento 
da vala,  reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura 
de proteção asfaltica em duas demãos." 
 
Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: 
"Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro 
nominal de especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, 
inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para 
tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média 
de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a 
tubulação for aparente." 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 01 – CENTRO - TEL.:(0**38) 3823-1354 
CEP: 39.529-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Administração: “Um Novo Tempo Começou” 
 

“Um Novo Tempo Começou – 2021/2024” 

Setor de Licitações e Contratos 

 

Página 47 de 91 

 

Diâmetro de 40 mm 
 
Diâmetro de 100 mm 
 
Diâmetro de 150 mm 
 
Outros: 
 
Fornecimento e instalação de caixa sifonada: 
Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm 
"Será medido por unidade caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 
150 x 75 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de 
esgoto." 
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
Fornecimento e instalação de globo tipo drops: 
 
Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa 
"Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço 
pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada 
fluorescente de 18/20/32/40 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a instalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e reator e teste de 
funcionamento." 
 
Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor 
 
Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa: 
Tomada universal 2 P+T 
"Será medido por unidade de tomada instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A 
para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga 
de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de 
placa espelho." 
 
01 tecla simples 10A - 250V  
"Será medido por unidade de interruptor instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma 
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 
remunera também o espelho correspondente." 
 
Fornecimento e instalação de disjuntor automático: 
"Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 
termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes variáveis conforme o 
solicitado  e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 
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INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o 
fornecimento do suporte." 
 
Monopolar de 10  a 32 A 
 
Bipolar de 10 a 50 A 
 
Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, 
alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma 
 
Fornecimento, transporte e instalação de cabos: 
"Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado 
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações,  
sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV 
e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo." 
 
Isolado de PVC seção 2,5 mm2  
 
Isolado de PVC seção 4,0 mm2 
 
Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: 
"Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado 
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações,  
sujeiras, com revestimento SINTENAX e nível de isolamento a partir de 1,0 kV e a mão-de-
obra necessária para a instalação do cabo." 
 
Isolado em PVC seção 10 mm2 
 
Cobre nú # 10mm² para aterramento  
"Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm², 
confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, 
emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-
obra necessária para a instalação do cabo." 
 
Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões: 
"Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto 
de polivinil (PVC) de diâmetro especificado, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e 
braçadeiras em ""U"" para instalações de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, 
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos 
em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m 
nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for 
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aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas 
tubulações secas." 
 
Diâmetro 20mm (3/4") 
 
Diâmetro 40mm (1 1/2") 
 
Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: 
"Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo 
leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para 
instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação 
de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas." 
 
Diâmetro 25mm (3/4") 
 
Caixa de passagem 4"x 2" sem placa 
"Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4"" x 2"", em chapa 
de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos 
eletrodutos e orelhas para fixação de espelho." 
 
Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) 
"Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal com fundo 
móvel de 4 ""x 4"", em chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, 
com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de espelho." 
 
Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com 
alojamento para reator. 
"Será medido por unidade de projetor instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, 
constituído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor; 
refletor interno em chapa de alumínio estampado refletal liso, stucco ou escamado, 
acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, 
fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação, tipo ""U"", em aço 
galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para lâmpadas: de vapor 
metálico de 400 W, ou vapor de sódio de alta pressão de 250 / 400 W, ou vapor de 
mercúrio de 250 / 500 W, ou mista de 250 / 500 W, conforme o fabricante; remunera 
também o fornecimento de lâmpada e reator." 
 
Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor 
"Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, 
barramento, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por 
meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por 
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meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o 
fornecimento dos disjuntores." 
 
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões 
modulares 
 
ESQUADRIAS METÁLICAS 
 
Fornecimento e instalação de: 
Passa prato / Porta / portão de ferro, completo 
"Será medido por área de passa prato / porta / portão instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portão de abrir ou correr, sob 
medida, com uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 ( 
MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em 
perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em 
chapa de ferro nº 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, 
fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; 
inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação 
e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte." 
 
Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante 
"Será medido por área de janela instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas 
folhas, constituído por chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para 
pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em 
perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, 
incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as 
dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação e fixação da janela e do batente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de 
esmalte, e instalação dos  vidros cristal 4mm." 
 
FERRAGENS 
 
Fornecimento e colocação de: 
 
Outros: (fornecimento e execução): 
Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4"  L=100cm para parede 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4"", com 
espessura de 3/32"", comprimento de 1000 mm; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 
inoxidável;  tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a 
mão-de-obra necessária." 
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Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório 
"Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 
1/4"", com espessura de 3/32"", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao 
esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 
fixação, em aço inoxidável;  tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; 
acessórios e a mão-de-obra necessária." 
 
Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria 
"Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de Corrimão tubular duplo constituído por: tubo de aço 
galvanizado com diâmetro de 1 1/2"", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro 
galvanizado, com espessura de 1/8""; fixação por meio montate em tubo de ferro 
galvanizado,de 2” de diâmetro e espessura de 2,5mm, com parafusos auto-atarrachantes, 
e através de chumbador metálico com rosca e porca com diâmetro de 1/4 “de polegada em 
pisos de concreto revestidos ou não; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável 
com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades 
do corrimão, conforme determina NBR 9050; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para o chumbamento das grapas com roscas, ou soldagem do corrimão. O item 
remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação 
em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes 
metálicos, conforme recomendações do fabricante." 
 
Guarda-corpo em aço galvanizado  d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de 
d=1 1/2" (usado em rampas) 
"Será medido pelo comprimento de corrimão com guarda-corpo, instalado (m). 
O item remunera o fornecimento  de guarda-corpo constituído de tubo de aço galvanizado 
com 2” de diâmetro e montantes verticais em tubos de aço galvanizado com 2” de diâmetro 
espaçados em no máximo 90cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m 
e ambietes externos de 1,30m.. 
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimão duplo ( 22cm de 
distância entre eles) em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2” , com resistência 
à carga mínima de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para 
baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme determina a norma NBR 9077 / 
1993, fechamento vertical em tubos de aço de 1”; com altura de 0,80 m para ambientes 
internos e 1,00m para áreas externas, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a instalação completa do guarda-corpo com corrimão duplo. O item remunera também 
o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de 
galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme 
recomendações do fabricante." 
 
REVESTIMENTO 
 
Execução de: 
Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes 
revestidas com tinta, e = 20mm 
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"Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do emboço." 
 
Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia 
"Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco." 
 
Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher 
"Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 
não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco." 
 
Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, 
inclusive c/ rejuntamento interno ou externo 
"Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( 
classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos 
internos, com as características: 
A) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm; 
B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso ); 
C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de 
piscinas ); 
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; 
E) Carga de ruptura > 200 N; 
F) Resistente ao choque térmico; 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento 
das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 
13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também 
os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento." 
 
PISOS E RODAPÉS 
 
Fornecimento e assentamento de pisos, em: 
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Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, 
padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com 
argamassa industrializada, inclusive rejuntamento 
"Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( 
classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos 
sujeitos a lavagem freqüente, com as características: 
A) Dimensões: Até 2.025 cm² 
B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; 
C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de 
piscinas ); 
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; 
E) Carga de ruptura > 1.000 N; 
F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); 
G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
H) Resistente a gretagem; 
I) Resistente ao choque térmico; 
J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a 
mão-deobra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento 
das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 
13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o 
rejuntamento." 
 
Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, 
assentada com argamassa de cimento e areia 
"Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de 
deficiência visual, de 40 x 40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em várias cores, 
cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a mão-de-obra necessária para os 
serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento de 
ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, 
conforme exigências das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendações dos 
fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície." 
 
Contra- piso e regularização: 
Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm 
"Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-de-obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro." 
 
Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, 
sem revestimento com argamassa de cimento e areia 
"Será medido pela área de piso concretado (m²). 
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O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba  ou 
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do 
passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local." 
 
PINTURA 
 
Pintura: 
 
Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) 
"Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de 
emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do 
fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não." 
 
 
Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador 
"Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrílica; 
revestimento texturizado 100% acrílico, sem agregados minerais, para uso interno ou 
externo, materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, 
lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, 
sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante." 
 
BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 
 
Execução  de: 
Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm 
"Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou 
jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em 
soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o preparo prévio da 
superfície. " 
 
QUADRA 
 
Execução de: 
 
Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos  
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"Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de tinta à base epox, com alta resistência à abrasão, 
acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e 
intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta epox, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, 
quando necessário." 
 
Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 
cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) 
"Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). 
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, 
várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento 
microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com 
até 8 cm de largura." 
 
Alambrados e portão 
"O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, 
com altura determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do 
chumbamento em mureta, em (m) 
 Constituído por: 
A) Fornecimento e instalação de montantes verticais, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 
1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2"" e 
espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 
0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas; 
B) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, 
nas partes superior e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, 
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 2"" e espessura 
de 2,65 mm; 
C) Fornecimento e instalação de tela, com malha ciclônica tipo ""Q"" conforme NBR / ABNT 
10119 de 2"" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce de acordo 
om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de 
cabos tensores e arames de amarração e de arame em fio de aço doce recozido e zincado 
bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarração da tela aos montantes verticais e 
travamentos. 
D) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para: 
aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos 
elementos que compõem o alambrado. 
E) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes." 
 
Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de 
tubos de aço galvanizado, h=1m 
 
Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de 
tubos de aço galvanizado, h=2m 
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Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado 
"Será medido por área de portão instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas 
com altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 
galvanizado 
norma ASTM A 513, com diâmetro externo de 1 1/2"" e espessura de 2,25 mm; requadro 
interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4"" x 3/16""; tela de 2"" fio 12 
#  1/2"" , com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com 
porta-cadeado. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra 
necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / 
ou corte dos elementos que compõem o portão, aplicação de zarcão e esmalte em duas 
demãos cada." 
 
Outros 
Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos  
"Será medido por conjunto de equipamentos  (cj). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de: 
A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de 
PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado inclusive tubo dreno; fornecimento e 
instalação de trave removível, nas dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço 
galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em 
esmalte, fornecimento e instalação de rede para a trave em náilon, com malha de 10 x 10 
cm, fio com espessura de 2 mm. 
B) Tabela completa, com suporte para basquete com a sua respectiva rede, todos os 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução de esperas para 
fixação do tubo de sustentação da tabela em tubo de PVC, com tampas removíveis em 
ferro galvanizado inclusive tubo dreno, fornecimento e instalação de tabela removível para 
basquete nas dimensões de 180 cm de comprimento por 120 cm de altura, e ter seu centro 
geométrico a 328 cm do piso acabado. A tabela é fixada ao poste de sustentação, o qual é 
encaixado nas esperas de PVC no piso, o suporte e tabela em aro duplo em aço, com 
diâmetro de 9,5 mm , com pintura a óleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de 
náilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela à base de estireno butadieno. 
C) Par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, equipamentos 
e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de esperas para a fixação dos 
postes, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo 
dreno; fornecimento e instalação de par de postes removíveis para voleibol, em tubo de aço 
galvanizado, diâmetro de 3"", providos de ganchos especiais para a fixação da rede, 
roldana e carretilha, com acabamento em esmalte, fornecimento e instalação de rede para 
voleibol de  náilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com 
acabamento nos quatro lados em lona." 
 
Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) 
"Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³): 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. Remunera também  o 
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fornecimento de lona plástica preta e a mão-de-obra necessária para a aplicação da lona 
na área do piso coberto pelo colchão de brita." 
 
 
Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm 
D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2 
"Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60B com trama 100 x 100mm 
tipo Q138, transporte e colocação; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 
pontas de traspasse para emendas." 
 
Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para 
polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e 
polimento mecânico superficial 
"Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento e lançamento de concreto usinado com resistência mínima 
à compressão de 25 Mpa, o adensamento através de vibradores de imersão e réguas 
vibradoras e o desempeno utilizando desempenadeiras mecânicas, o requadro em forma 
de juntas serradas e de construção, remunera também a aspersão contínua de água nas 
horas subseqüentes à concretagem e durante os 14 dias seguintes e o corte das juntas de 
dilatação que será executado com serra mecânica provida de disco diamantado com a 
profundidade do corte de no máximo 3 cm e o fornecimento e instalação de formas e barras 
de tranferência." 
Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) 
"Será medido pela área instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tela de náilon, com malha de 10 x 10 cm, 
fio com espessura de 2 mm na cor verde. remunera também acessórios para instalação." 
 
Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 
m, em aço  A 36, inclusive montagem  
"Será medido pela projeção horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vão de 
20 m (m²). 
O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36 de todos 
elementos necessários para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, terças 
etc., incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e 
acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica ou canteiro, 
transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação completa se 
todos elementos necessários ,  remunera também o preparo da superfície das peças por 
meio da utilização de Zarcão e a execução de serviços como a limpeza da superfície,  
lixamento final, remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte." 
 
Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp.  0,5 mm 
"Será medido pela área, de projeção horizontal, da cobertura executada (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço galvanizado, 
perfil ondulado, com no mínimo 0,5mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais 
acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, 
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costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o 
transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas, em coberturas com 
curvatura." 
 
LIMPEZA 
 
Limpeza: 
Limpeza Geral da edificação 
"Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 
O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza 
geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-
se  materiais  excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização." 
 
Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 
100m 
 
LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 
 
Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural 
"Será medido por área de levantamento planialtimétrico e cadastral executado (un). 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução 
de levantamento planialtimétrico e cadastral em áreas urbanas e suburbanas até 2.000m², 
destinado à regularização, projetos viários e de infra-estrutura e urbanização, 
compreendendo: o detalhamento de divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, 
áreas livres e institucionais, lotes, edificações, postes de rede pública de eletrificação, 
tampões com as respectivas identificações, guias, sarjetas, muro de arrimo, taludes e a 
elaboração das peças gráficas pertinentes. De acordo com a norma NBR 13.133/94 e lei 
federal 10.267/01, também remunera o fornecimento de projeto planialtimétrico, contendo 
todas as informações e detalhes levantados de acordo com o padrão da Secretaria 
Estadual de Educação (SEE MG), inclusive respectivo memorial descritivo. O projeto 
deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1 e devem seguir as seguintes 
premissas: 
Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software ""AUTOCAD"" 
versão 2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma: 
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e 
liberação pela Diretoria de Rede Física das Regionais, para a execução do projeto 
executivo; 
- A entrega do projeto final, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Física das 
Regionais, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do 
arquivo eletrônico com extensão ""dwg"" em ""compact disc"" (CD Rom). 
-  A entrega do memorial descritivo em formato ""doc"" ou ""docx"" no mesmo DR Rom dos 
arquivos de projeto." 
 
Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 
m² 
 
PROJETOS 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 01 – CENTRO - TEL.:(0**38) 3823-1354 
CEP: 39.529-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Administração: “Um Novo Tempo Começou” 
 

“Um Novo Tempo Começou – 2021/2024” 

Setor de Licitações e Contratos 

 

Página 59 de 91 

 

"Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalização ou terceiros 
conforme o caso (un). 
O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes 
construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Secretaria 
Estadual de Educação (SEE MG), inclusive a concessão dos direitos autorais referentes ao 
projeto para a Caixa Escolar. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no 
formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas; 
memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. 
Apresentados conforme relação abaixo: 
A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software ""AUTOCAD"" 
versão 2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma: 
- Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes e 
liberação pela Diretoria de Rede Física das Regionais, para a execução do projeto 
executivo; 
- A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de 
Rede Física das Regionais, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel 
sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão ""dwg"" em ""compact disc"" (CD 
Rom). 
B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades 
e as memórias de cálculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverão ser 
desenvolvidas por meio dos softwares ""WINWORD"", ou ""EXCEL"" e apresentados da 
seguinte forma: 
- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; 
- Os arquivos eletrônicos com extensão ""doc"" ou ""xls"",em ""compact disc"" (CD Rom )." 
 
Projeto executivo de arquitetura em formato A1 
 
Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1 
 
Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 
 
Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto 
 
Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica 
 
Projeto executivo de drenagem pluvial  
 
OUTROS 
 
Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno) 
 
na pavimentação asfáltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), execução 
de recapeamento asfáltico de ruas e execução de rede de drenagem superficial e profunda 
para águas pluviais, de diversas ruas na sede do município de Riacho dos Machados/MG, 
sendo ruas do centro e bairros da cidade.  
O projeto de pavimentação e drenagem em questão atenderá o centro e mais quatro 
bairros, contemplando assim ruas diversas do Centro da Cidade; ruas do Bairro Vila Nova; 
ruas do Bairro Riacho Novo; ruas do Bairro Ouro Fino e ruas do Bairro de Lourdes.  
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O projeto em questão visa executar os seguintes serviços nas ruas relacionadas: 
pavimentação asfáltica com CBUQ, drenagem superficial com meio-fio e sarjeta de 
concreto, sinalização viária horizontal e vertical, placas de identificação das ruas, rampas 
para acessibilidade de deficientes físicos, faixa elevada na frente das escolas, rede de 
drenagem profunda em algumas ruas e recapeamento asfáltico de algumas ruas.  
A pavimentação compreende a execução de pavimento asfáltico CBUQ em todas as ruas 
indicadas no projeto, com uma capa de 3,0 cm de espessura, tendo como sistema de 
drenagem superficial os meios-fios pré-moldados de concreto e sarjetas de concreto 
moldadas in loco.  
As calçadas existentes e as a construir, receberão rampas de acessibilidade, de concreto, 
com inclinação de 8,33%, contendo uma pintura indicativa, conforme previsto na Lei 
9050/2015.  
A sinalização horizontal será feita apenas nos locais próximos aos cruzamentos, onde 
serão pintadas as faixas de pedestres, conforme indicado no projeto.  
A sinalização vertical se dará através da instalação de placas de chapas metálicas, 
afixadas em suportes de tubos metálicos, revestidas com películas retrorrefletiva com 
simbologia conforme indicado no projeto, de acordo com as normas do CONTRAN, 
incluindo placas com denominação das ruas.  
A drenagem profunda será composta de rede de drenagem com tubos de concreto armado, 
bocas de lobo, poços de visita, caixas coletoras de águas pluviais e dissipador de energia.  
O recapeamento contemplará a execução de serviços de fresagem no pavimento asfáltico 
existente e aplicação de nova capa asfáltica, nas ruas indicadas no projeto.  
A pavimentação dessas ruas é de grande importância para a população de Riacho dos 
Machados, sobretudo para as famílias residentes nessas ruas, visto que alem de melhorar 
a mobilidade urbana, melhorando o trânsito local, contribuirá também na redução de 
doenças respiratórias provocadas pela poeira existente no local, contribuindo assim para 
uma melhor qualidade de vida dessas famílias, alem de dar um melhor aspecto visual às 
ruas.  
Algumas ruas do Centro da Cidade já são pavimentadas com pedras paralelepípedo, 
porem se encontram muito danificadas pela ação do tempo, sendo necessária a remoção 
do pavimento existente e execução de nova pavimentação nas mesmas.  
A remoção, afastamento e transporte dos paralelepípedos serão feitos a cargo da 
prefeitura, que transportará os paralelepípedos para uma comunidade rural, reaproveitando 
as peças para pavimentar algumas ruas dessa localidade. 
 
 
3-   CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS:  
 
- As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e a 
Contratada.  

- A entrega do Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a 
realização da medição, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e 
serviços realizados.  

- Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o edital.  

- As obras deverão ser executadas fielmente conforme as especificações técnicas da 
ABNT, para cada serviço.  

- Os pagamentos serão realizados após realização das medições pela fiscalização 
municipal e posterior preenchimento do boletim de medição e demais documentos 
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necessários, conforme exigidos pela prefeitura, incluindo nota fiscal emitida pela 
contratada.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
- As obras serão executadas sob regime de administração indireta, do tipo empreitada por 
menor preço, para a qual deverá ser contratada uma empresa especializada no ramo de 
construção civil através de processo licitatório.  

- A responsabilidade técnica pela execução das obras será por conta do engenheiro 
responsável técnico da empresa contratada, devendo o mesmo emitir ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) pela execução das obras, com o devido registro e quitação 
perante o CREA/MG.  

- A fiscalização das obras será realizada pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal 
de Riacho dos Machados, devendo, portanto, ser emitida também uma ART de fiscalização 
pelo engenheiro responsável por esse serviço, com o devido registro junto ao CREA.  

- As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os projetos aprovados 
pela prefeitura, não podendo sofrer nenhuma alteração, ao menos aquelas autorizadas por 
escrito pelo engenheiro responsável técnico pelos projetos juntamente com o responsável 
técnico da fiscalização e ainda aprovação e anuência da administração municipal.  

- Os pagamentos dos serviços executados serão efetuados após vistoria das obras e 
emissão dos boletins de medição por parte da engenharia da prefeitura e posterior emissão 
da nota fiscal por parte da empresa contratada.  

- Havendo divergências entre as informações contidas nos documentos que compõem o 
projeto, tais como memorial descritivo, memoria de cálculo, especificações técnicas e 
planilha de custos, prevalecerão sempre as informações contidas na planilha de custos.  
 
 
CONSIDERAÇÕES/OBRIGAÇÕES:  
 
- Todos os serviços que eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 
só poderão ser executados após serem previamente autorizados por Termo de Alteração 
Contratual;  

- Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus 
preços fixados mediante prévio acordo;  

- Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução 
das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização;  

- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas;  

- O atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de multa e 
outras penalidades previstas em lei;  

- A Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não 
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;  

- Os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e Assessoria  

Jurídica da Contratante;  
- A contratada se obriga a manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário 
de Obras redigido em no mínimo duas vias;  
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- É também obrigação da contratada providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de 
Responsabilidade Técnica;  

- A contratada deverá assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo 
do pessoal e dos insumos até o local das obras e serviços;  

- Também é obrigação da contratada exercer vigilância e proteção das obras e serviços até 
o recebimento definitivo pela Contratante;  

- A contratada deverá colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a 
perfeita execução das obras e serviços no prazo contratual;  

- A contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem 
qualquer vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário 
à execução dos serviços objeto do contrato;  

- Deverá também a contratada responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações 
concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer 
encargos que incidam sobre os materiais, serviços e equipamentos, os quais, 
exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao 
CREA/CAU do local de execução das obras e serviços;  

- A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, 
para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);  

- A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, 
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, 
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;  

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade 
e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;  

- Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's.  
 
4 – JUSTIFICATIVA 
 
A presente contratação se justifica por tratar-se da construção de quadras Poliesportivas 
onde irá implementar o esporte nas comunidades proporcionando um local de laser e 
educação, uma vez que poderá ser utilizado nos eventos esportivos e para as atividades de 
educação física, tratandose de uma área coberta, os jovens e alunos da rede pública 
poderão desenvolver as atividades físicas com conforto e segurança. 
 
 
5– DOS PRAZOS 
 
5.1 – DO PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 
 
5.1.1- O prazo para execução do objeto desta CONCORRÊNCIA será de 11 (onze) meses 
para cada quadra e de acordo com o especificado no preâmbulo do edital, contados a partir 
da emissão da ordem de serviço, com fundamento no art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/93. 
 
5.1.2 – Após a emissão da ordem de serviço o licitante tem o prazo máximo de 10 (dez) 
dias para iniciar a execução dos serviços. 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 01 – CENTRO - TEL.:(0**38) 3823-1354 
CEP: 39.529-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Administração: “Um Novo Tempo Começou” 
 

“Um Novo Tempo Começou – 2021/2024” 

Setor de Licitações e Contratos 

 

Página 63 de 91 

 

5.1.4 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras admitem ser prorrogados a 
critério da secretaria de obras, fundada em conveniência administrativa, desde que ocorra 
algum dos motivos a seguir: 
 
(a) alteração do projeto ou especificações, pela secretaria de obras; 
 
(b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 
(c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 
 
(d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos em 
Lei; 
 
(e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
 
(f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 
5.2 – DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 
 
5.2.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura, com fundamento no art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/93. 
 
5.3 – Os prazos aqui definidos poderão ser prorrogados a critério da secretaria de 
Educação e Obras, fundada em conveniência administrativa, por motivo de força maior ou 
caso fortuito, devidamente fundamentado na Lei 8.666/93. 
 
5.4 - Toda alteração de prazo, seja de execução, seja contratual, deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela secretaria solicitante. 
 
5.5 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das 
penalidades cabíveis previstas no Edital e disposições da Lei 8.666/93. 

 
6 – OBRIGACOES DO CONTRATADO 
 
6.1 - A Licitante tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial 
Descritivo, e as demais condições estabelecidas no Edital. 
 
6.2 - A licitante tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa 
execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e 
empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 
especificadas do Memorial. 
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6.3 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação 
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os 
materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e 
mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo 
hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis 
prorrogações de prazos. 
 
6.4 - A licitante deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente 
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante 
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A 
substituição de qualquer empregado da licitante por solicitação da fiscalização deverá ser 
atendida com presteza e eficiência. 
 
6.5 - A licitante tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relação 
aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros; 
 
6.6 - A licitante tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a 
licitante e a Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, com o registro de informações 
como: 
 
a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua 
inspeção; 
 
b) comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da 
Fiscalização; 
 
c) andamento geral da obra e outras informações. 
 
6.7 - A licitante tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos 
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da 
obra. 
 
6.8 - É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante 
prévia e expressa anuência da licitante sub-empreitada de serviços especializados, 
permanecendo a licitante com responsabilidade perante a Prefeitura. 
 
6.9 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições 
referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de 
trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do 
serviço durante o período de execução. 
 
6.10 - A licitante deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente 
aquelas relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados 
todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de 
segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, 
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botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros 
que se fizerem necessários. 
 
6.11 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução da obra. 
 
6.12 - A licitante tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de 
Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de 
execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como 
apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS das 
subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das importâncias 
ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificados. 
 
6.13 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser 
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências 
técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários. 
 
6.14 - Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 
mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem 
como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais 
ou federais, correrão por conta da licitante. 
 
6.15 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a licitante deverá 
obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de 
Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, 
bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados 
perante estes órgãos e concessionárias. 
 
6.16 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Riacho dos Machados, bem como dos órgãos de controle ao local da obra, 
bem como aos seus documentos e registros contábeis. 
 
6.17 - A licitante ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à 
Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços 
contratados. 
 
6.18 - A licitante é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma 
físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra. 
 
6.19 - Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada 
e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, 
arcando a licitante com o ônus decorrente do fato. 
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6.20 - A licitante tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito 
estado de limpeza durante o prazo de execução da obra. 
 
7 – OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
 
7.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na instalação do 
objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
7.2 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
7.3 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s). 
 
7.4 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos 
prazos determinados. 
 
7.5 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto. 
 
7.6 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços. 
 
8- DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da execução do objeto licitado correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
 
Ficha: 0128-05.01.01.12.361.0016.3009.4.4.90.51.00 
Ficha: 0129-05.01.01.12.361.0016.3009.4.4.90.51.00 
 
 
                                                 _______________________ 

Edvaldo Machado Silva 
Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

 Disponível em CD-ROM. 
 
  

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

 
 

 Disponível em CD-ROM. 
 

  
ANEXO IV - PLANTAS 

 

 Disponível em CD-ROM. 
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ANEXO V – MODELO DE CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

 
DADOS DO LICITANTE  

Empresa:  
 

Endereço:  
 

CEP:  Fone:  Celular:  

e-mail:  
 

CNPJ:  

 
A 
Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados 
 
Apresentamos a nossa proposta de preços, detalhada na planilha de quantitativos e 
composição unitária dos custos e valor global, e no cronograma físico-financeiro, em 
anexo, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 

(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, RAMPAS E VESTIÁRIOS, 

SENDO UMA NO DISTRITO DO BEM QUERER E OUTRA NA COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO 

MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 

 
 

ITEM 
PRAZO PARA CONCLUIR 

AS OBRAS 
DESCRIÇÃO 

01 11 MESES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA 

POLIESPORTIVA, PÁTIO, COM COBERTURA, RAMPAS 

E VESTIÁRIOS NO DISTRITO DO BEM QUERER NO 

MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, 

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 

DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NOS ANEXOS 

DESTE EDITAL. 

02 11 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
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CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA 

POLIESPORTIVA, PÁTIO, COM COBERTURA, RAMPAS 

E VESTIÁRIOS NA COMUNIDADE DO PEIXE BRAVO 

NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, 

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 

DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NOS ANEXOS 

DESTE EDITAL. 

 
 
 
Os prazos por nós indicados são os que se seguem: 
 
a) prazo de validade da proposta: ..... ( ............ ) dias; 
b) prazo de execução dos serviços: ..... ( ............ ) meses; 
c) prazo para início da obra: ..... ( ............. ) dias; e 
d) prazo de garantia dos serviços: ..... ( ............. ) anos. 

 
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço global de 
R$ ( ). 

 
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Anexo I do Edital.  
 
DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos sociais e excluindo os materiais, que é de responsabilidade do Município.  
 
 
 
LOCAL, em ____ de ________________ de 2022. 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante,  

devidamente identificado e qualificado. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
1 - Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 
DOS CUSTOS E VALOR GLOBAL DO ITEM, PLANILHA DE ENCARGOS 
SOCIAIS, E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO a serem elaborados pelas 
licitantes  e anexados no envelope “Proposta Comercial” deverão ser preenchidos 
conforme modelo disponibilizados nos Anexos II, III, V e IV deste Edital. 

 
2 - Cada um destes documentos deverá conter identificação da licitante, nome e 
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assinatura do representante legal da licitante, nome e assinatura do Responsável 
Técnico pela elaboração de cada um dos documentos, título profissional e número 
de sua carteira profissional. 

 
3 - Emitir todos os documentos da proposta comercial em papel que identifique a 
licitante. 
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ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO 
 
 
CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)__________________, portador da Cédula 
de identidade nº _________e CPF nº ___________, a participar da licitação instaurada 
pela Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, na modalidade de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 001/2022, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao ou desistir do direito de 
interposição de Recurso, bem como receber intimações. 

 

 
______________________________,     de de 2022. 

 
 
 

___________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome: 
RG.: 
(carimbo da empresa) 
(RECONHECER FIRMA) 

 
 
Observação – esta declaração deverá ser encaminhada FORA dos envelopes de 
documentação e de proposta. 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato 
social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 
necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
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instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da 
empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou 
contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o 
reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação 
daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para 
os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO 
 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______, 
localizada na _________________________________________, por intermédio do seu 
representante legal ou procurador declara ao Município de Riacho dos Machados /MG que 
atende a todas as condições de habilitação do Processo Licitatório nº. 027/2022, na 
modalidade de Concorrência Pública nº. 0001/2022, e se compromete a prestar os serviços 
que lhes forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderado 
qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta. 
 
Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 
 
Declara ainda, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei nº. 
8.666/93, que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da 
Contratante exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisões. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
 
Loca e data: ____________-___, ____ de _________ de 2022. 
 
___________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome: 
RG.: 
(carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL 

TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

  , inscrita no CNPJ sob o nº 
  , por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) 
  , portador do Documento de Identidade nº 
   e inscrito no CPF sob o nº , DECLARA que possui 
pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da 
licitação, fazendo parte da equipe: 

 
I ) 1 (um) profissional formado em engenharia Civil com experiência profissional 
comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, 
devidamente registrado no CREA, devendo permanecer na obra em tempo integral, 
durante todo o período da execução dos serviços; 
 
II) 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em serviços 
de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer no Município 
em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços. 
 

 

  , de de 2022. 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

  , inscrita no CNPJ sob o nº 
 , por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)  , portador do Documento de 
Identidade nº   e inscrito no CPF sob o nº , DECLARA que 
o(a) Sr(a)   , portador(a) do CPF(MF) nº e inscrito(a) no 
CREA/  sob   o   nº     o(a)   nosso(a)   indicado(a)   
como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da 
licitação em  apreço. 
 
 
 

  , de de 2022. 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo do representante legal 
 
 

 
* Emitir uma declaração para cada RT. 
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ANEXO X –DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE  PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 01/2022 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 01/2021, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência 
Pública nº 001/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 001/2022, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 001/2022 
quanto a participar ou não da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública 
nº 001/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 
001/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública 
nº 001/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

  , em de de    

 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - FACULTATIVA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da 

empresa ............................................, sediada à ................................., telefone ............ , 

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da 

licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto do Processo Licitatório nº 027/2022, 

Concorrência nº 001/2022, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar 

futuramente nossa empresa na execução do mesmo. 

 
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo 

com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o 

compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório 

referente ao Processo Licitatório nº 027/2022, Concorrência nº 001/2022, sem 

quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer 

desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

 
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado 

utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo 

qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores. 

 
..............................., .........de.................... de 2022 
 
 

 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA8 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
 

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da 

empresa ............................................, sediada à ................................., telefone ............ , 

DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da 

licitação, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer 

responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 

verificação das condições do local de execução do objeto do Processo Licitatório nº 

118/2021, Concorrência nº 001/2021. 

 
DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo 

com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o 

compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório 

referente ao Processo Licitatório nº 118/2021, Concorrência nº 001/2021, sem 

quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer 

desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

 
DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado 

utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo 

qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores. 

 
..............................., .........de.................... de 2021 
 
 

 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 

 
 

                                                      
8
 Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica. 
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 
 
A empresa ________________, inscrita no CNPJ nº _________, por intermédio do seu 
representante legal, Sr (a). __________, CPF nº ___________, Carteira de Identidade nº 
___________, DECLARA, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da 
lei, que é considerada: 
 
(   ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar 147/2014 e 155/2016; 
 
(   ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 155/2016; 
 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
art. 3º da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 
155/2016; 
 
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 
fiscal. 
 
 
_____________, _________ de ______________ 2022. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
Observação 1 - Anexar esta documentação junto com os documentos de 
CREDENCIAMENTO, para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 155/2016. 
 
Observação 2 – Deve acompanhar essa declaração a Certidão Simplificada expedida 

pela Junta Comercial (IN 103/2007, § 8°) e/ou Certidão do Cartório de Títulos de Pessoa 

Jurídicas expedida no exercício corrente deste processo licitatório. Ressalta-se que será 

vistoriado o prazo de validade e o selo de autenticidade, ou documento emitido pela 

internet (www.receita.fazenda.gov.br) de Optante pelo Simples. 
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ANEXO XIV- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, RAMPAS E VESTIÁRIOS, SENDO 

UMA NO DISTRITO DO BEM QUERER E OUTRA NA COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO 

MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, 

CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº..................., por intermédio 
de seu representante o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., ___ (nome da empresa) ___, 
CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ (endereço completo) ___, tendo examinado o Edital em 
epígrafe, vem declarar que:  
 

a)sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  
 
b) sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  
 
c) que recebeu todos os documentos pertinentes à Tomada de Preço supracitada e que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação  
 
d) sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados, conforme 
Equipe Técnica apresentada;  
 
e) declara que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras;  
 
f) declara que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus 
anexos. 

______________________, ____, de ________________ de 2022. 

 

_______________________________________ 

Assinatura e 
carimbo do representante legal 
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Observação: Esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de habilitação e 

enfeixada no envelope n° (02), sob a pena de inabilitação. 
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ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM COBERTURAS, RAMPAS E VESTIÁRIOS NAS 

COMUNIDADES DO BEM QUERER E PEIXE BRAVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 

MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, através 

do seu signatário/representante legal _____________________________, inscrito no CPF sob o n° 

_____________,  abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade 

para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal”, nos termos do Art. 87, 

inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento 

superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, “Declara” ainda, que 

está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros 

recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 

Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 

 

 

______________________, ____, de ________________ de 2022. 

 

_______________________________________ 

Assinatura e 
carimbo do representante legal 

 
Observação – Esta declaração deverá ser colocada junto com a documentação habilitação e 

enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente licitante. 
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ANEXO XVI – MINUTA CONTRATUAL 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº     /2022 
 
 
São partes neste contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE o 
MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS/MG, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.925.208/0001-51, com sede administrativa na Praça 
Santo Antônio, nº 01 – Centro, Riacho dos Machados/MG, aqui representada pelo Sr. 
Prefeito Municipal, Ricardo da Silva Paz, e como, CONTRATADO(A), a empresa (...), 
inscrita no CNPJ sob o n° (...), com sede a rua (...), neste ato por seu(s) representante(s) 
legal(is), Sr(a). (...), inscrito no CPF nº (...), mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
1.2. O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em ____/_____/20___, 
Edital de Concorrência Pública nº 0001/2022, homologada pelo Prefeito Municipal em 
____/___/2022. 
 
1.3. As partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, e as cláusulas do presente Contrato. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
2.1. É objeto do presente contrato a execução, em regime de empreitada do tipo MENOR 
PRECO POR ITEM, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS, PÁTIOS, COM 
COBERTURAS, RAMPAS E VESTIÁRIOS, SENDO UMA NO DISTRITO DO BEM 
QUERER E OUTRA NA COMUNIDADE PEIXE BRAVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS 
MACHADOS -MG, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME 
CONVÊNIO Nº 1261000011/2022/SEE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PREVISTAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. 

 
Parágrafo Único - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Projeto 
Básico e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do 
Processo Licitatório nº 027/2022, Concorrência nº 001/2022. 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento será realizado através de medições por etapas dos serviços concluídos 
sendo liberado após a conclusão de cada etapa, de acordo com o cronograma físico-
financeiro. 
 
3.2 – A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de 
documento escrito a Secretaria Municipal de Obras e processadas regularmente pelo setor 
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técnico de engenharia da Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, desde que 
devidamente instruídas com a documentação necessária a verificação da respectiva 
medição. 
 
3.3 - No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria de Obras a devolverá à 
Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 
(cinco) dias. A Secretaria de Obras terá o prazo novamente de cinco dias para confirmar ou 
não o aceite. 
 
3.4 – Aceita a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento será 
efetuado no prazo de __ (____) dias após a aprovação da fiscalização, contados da data 
de recebimento da fatura. 
 
3.5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura. 
 
3.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras. 
 
3.7 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a: 
 
3.7.1 - Apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E. I) na 
Receita Federal para fins Previdenciários, conforme legislação. 
 
3.7.2 - Retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
incidentes sobre a obra ou a prestação do serviço. 
 
3.7.3 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, 
pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e 
contribuições sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 
 
3.8.  As deduções da base de cálculo da retenção de 11% (onze por cento), seguirão o 
previsto na legislação vigente do INSS, notadamente a Instrução Normativa RFB nº 2021, 
de 16 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, ou outra que vier a substituí-la.  
 
3.9 – Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar na nota 
fiscal correspondente, sem rasura, o nome da Prefeitura Municipal de Riacho dos 
Machados, CNPJ nº 16.925.208/0001-51, o número da conta bancária de titularidade 
da contratada, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado 
o valor devido pela remuneração apurada. 
 
3.10 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela Contratada, diretamente ao 
representante da Secretaria Municipal de Administração, que somente atestará a entrega 
do objeto e liberarão a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
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3.11 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o 
pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
3.12.  A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de 
expediente junto ao órgão CONTRATANTE.  
 
3.13 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 
 

3.14 – A Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, reserva-se o direito de não permitir 
a prestação do serviço em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto da Lei Federal 10.520/063 e no que 
couber a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUARTA – VALOR E DOTAÇÃO 
 
4.1. O valor deste Contrato é de R$ __________ (______________). 
4.2. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão á conta das dotações 
orçamentárias:  
 
Ficha: 0128-05.01.01.12.361.0016.3009.4.4.90.51.00 

Ficha: 0129-05.01.01.12.361.0016.3009.4.4.90.51.00 

 
CLAUSULA QUINTA – PRAZOS 
 
5.1. A contratada executará os serviços observando rigorosamente os prazos estabelecidos 
neste edital. 
 
5.1.1. A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendida às 
conveniências administrativas. 
 
5.1.2. Os serviços serão iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de 
recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de início. 
 
5.1.3. Os serviços deverão estar concluídos no prazo de 11 (onze) meses para cada 
quadra, consecutivos, contados da data de recebimento, pela Contratada, da ordem de 
início, podendo ser prorrogado ou suspenso por motivo de força maior ou caso fortuito, nos 
termos da lei, por decisão prévia e expressa do Contratante. 
 
5.1.4. A prorrogação do prazo do serviço poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLAUSULA SÉXTA  – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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6.1 – A contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial 
Descritivo, e as demais condições estabelecidas no Edital. 
 
6.2 - A contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de 
boa execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e 
empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características 
especificadas do Memorial. 
 
6.3 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação 
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os 
materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e 
mesmodesempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo 
hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis 
prorrogações de prazos. 
 
6.4 - A contratada deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente 
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante 
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A 
substituição de qualquer empregado da licitante por solicitação da fiscalização deverá ser 
atendida com presteza e eficiência. 
 
6.5 - A contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em 
relação aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros; 
 
6.6 - A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a 
licitante e a Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, com o registro de informações 
como: 
 
a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua 
inspeção; 
 
b) comunicação de irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da 
Fiscalização; 
 
c) andamento geral da obra e outras informações. 
 
6.7 - A contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos 
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da 
obra. 
 
6.8 - É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante 
prévia e expressa anuência da contratada sub-empreitada de serviços especializados, 
permanecendo a licitante com responsabilidade perante a Prefeitura. 
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6.9 - Fica desde já autorizada a terceirização dos serviços de drenagem e sinalização 
viária. 
 
6.10 - A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das 
prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra 
acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o 
pessoal do serviço durante o período de execução. 
 
6.11 - A contratada deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente 
aquelas relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados 
todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de 
segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, 
botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros 
que se fizerem necessários. 
 
6.12 - A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e 
comerciais resultantes da execução da obra. 
 
6.13 - A contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de 
Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de 
execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como 
apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e 
das subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das 
importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificados. 
 
6.14 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser 
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências 
técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários. 
 
6.15 - Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 
mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem 
como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais 
ou federais, correrão por conta da contratada. 
 
6.16 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a licitante deverá 
obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de 
Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, 
bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados 
perante estes órgãos e concessionárias. 
 
6.17 - A contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Riacho dos Machados, bem como dos órgãos de controle ao local da obra, 
bem como aos seus documentos e registros contábeis. 
 
6.18 - A contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros 
ou à Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos 
serviços contratados. 
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6.19 - A contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma 
físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra. 
 
6.20 - Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada 
e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, 
arcando a licitante com o ônus decorrente do fato. 
 
6.21 - A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito 
estado de limpeza durante o prazo de execução da obra. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na instalação do 
objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
7.2 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
7.3 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s). 
 
7.4 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos 
prazos determinados. 
 
7.5 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto. 
 
7.6 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços. 
 
CLAUSULA OITAVA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
8.1. O presente contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93, com redação dada pelo art. 1º da Lei Federal nº 9.648/98. 
 
CLAUSULA NONA -FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO 
 
9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste contrato serão feitos 
pelo contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, segundo o disposto nos arts. 
66 e 67, da Lei 8.666/93. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – NOVAÇÃO 
 
10.1. Qualquer tolerância por parte do contratante na exigência do cumprimento do 
presente contrato não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a 
mesma ser exigida a qualquer tempo. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO 
 
11.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73 e 74, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
11.2. No tocante aos serviços executados pela contratada, estes serão recebidos pela 
Secretaria Municipal de Obras, conforme procedimentos descritos no Termo de Referência 
deste Edital. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
12.1. A contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto 
contratado, responderá pela qualidade e correção dos serviços, nos termos da legislação 
pertinente. 
 
12.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação. 
 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a 
Contratada ficará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 
14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o Município de Riacho 
dos Machados/MG, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, obedecidos os seguintes critérios: 
 

13.3 - Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:  

 

13.3.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia 
de atraso injustificado para início das obras;  

 

13.3.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,25% do valor do contrato;  

 

13.3.3 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 0,20% 
do valor do contrato;  

 
13.3.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,5% sobre o valor remanescente do 
contrato, até o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a 
inexecução parcial do contrato;  

 

13.3.5- Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor 
restante a ser executado do contrato;  

 

13.3.6 - Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte inteiros por cento) do valor do 
contrato;  

 

13.3.7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de 
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pagamento, após sua imposição pela fiscalização e/ou na garantia contratual.  

 

13.3.8 - As sanções são independentes entre si, conforme o caso. A aplicação de uma não 
exclui a das outras.  

 

13.3.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada 
ou do indeferimento da defesa. A critério da Administração e em sendo possível, o valor 
será descontado da importância que a contratada tenha a receber da Prefeitura Municipal 
de Riacho dos Machados. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito 
como dívida ativa ou executada a garantia contratual.  

 

13.4 - Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser 
cominadas as seguintes sanções não pecuniárias:  

 

13.4.1 – Advertência;  

 

13.4.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

 

13.4.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
CLAUSULA DECIMA QUARTA– DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1. É vedada a subcontratação, ou seja, o Contrato não poderá ser cedido ou transferido 
no todo ou parcialmente, exceto em casos extrema e inafastável razão de interesse 
público, quando somente será admitido por autorização expressa e fundamentada da 
autoridade municipal competente. 
 
14.1.2. Na hipótese aludida no item anterior, a cessão do contrato poderá ocorrer desde 
que o pretenso cessionário preencha todos os requisitos exigidos no Edital; 
 
14.1.3. A subcontratação poderá ocorrer na forma do item 15.1, no todo ou em parte do 
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuação dos 
subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o município de Riacho dos Machados-
MG. 
 
14.1.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Secretaria 

Municipal de Obras pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA – RESCISAO 
 
15.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos arts. 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA– VIGENCIA 
 
16.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura do contrato. 
 
16.2. A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do 
Contratante, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTE 

 

17.1. Os valores das propostas não serão reajustados, salvo por razões supervenientes, 

decorrentes de prorrogações de prazos que levem o Contrato a ultrapassar o período de 12 

(doze) meses. Na hipótese de reajustamento, seja para mais ou para menos, será 

calculado com base no INCC do período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1 - Fica eleito o foro da comarca de Porteirinha-MG para dirimir quaisquer dúvidas ou 

questões deste instrumento oriundas, com exclusão de outro por mais privilegiado que 

seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 - E estando CONTRATANTE e CONTRATADO de pleno acordo com o conteúdo 

deste instrumento de contrato de prestação de serviços, assinam em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Riacho dos Machados (MG), (...) de (...) de 2022. 

 

 

Município de Riacho dos Machados-MG 

CNPJ: 16.925.208/0001-51 

Contratante 

 

 

(Razão Social...) 

CNPJ: (...) 

Contratado 

Testemunha1: 

CPF: 

Testemunha2: 

CPF: 


