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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 064/2020. 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. 
 

EDITAL 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG, através da Comissão de 
Licitação, fará realizar, em sua sede na Av. JK, 455, Centro, às 08:00 horas, do dia 
28 de setembro de 2020, Licitação Modalidade Tomada de Preços, do tipo me-
nor preço global, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21/06/93 e alterações 
introduzidas pela Lei nº. 9.648 de 27/05/98 e mediante condições estabelecidas no 
presente instrumento convocatório, conforme as cláusulas e condições a seguir es-
pecificadas: 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
A licitação será regida basicamente pela lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modi-
ficações posteriores, pelas disposições deste Edital e dos documentos que o inte-
gram, obedecendo ao previsto nos artigos 43 a 45 da referida lei. 
 
1 OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1 – O objeto da licitação é a contratação de empresa para construção de Praça de 
eventos com área de 579,60 localizada no canteiro central da Av Getúlio Vargas, 
conforme convenio de saída nº 1491000793/2018, conforme projetos, planilhas, 
memorial descritivo e cronograma físico-financeiro, plano de trabalho, Minuta do 
Contrato, anexos e parte integrante ao presente Edital. 
1.2 – Os serviços objeto desta licitação deverão ser elaborados e apresentados de 
acordo com as normas e especificações exigidas pela ABNT, pelo CREA e pela 
Prefeitura. 
1.3 – Deverão estar incluídos no orçamento os custos de locação, sondagem, 
cálculos e dos projetos complementares. 
1.4 – Os trabalhos serão desenvolvidos em regime de estreita colaboração com a 
Prefeitura, que indicará especificamente a Fiscalização com poderes para 
acompanhar o cumprimento do contrato e as condições previstas no Edital e na 
proposta da empresa vencedora da licitação.  
 
 2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
  
2.1. Poderão participar deste certame, as interessadas, empresas do ramo de cons-
trução civil, que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos e que 
estiverem cadastradas ou que se cadastrarem junto à Prefeitura Municipal de Ria-
chinho-MG, até o dia 24/09/2020, das 07h às 13h. 
2.1.1. Para o cadastramento de que trata o item acima, os interessados deverão 
apresentar a documentação de que trata o item 3 deste instrumento. 
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2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  
  
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
  
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação 
ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração 
indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contra-
tar com a Administração Pública; 
  
c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 
 
3.1. Para participar do presente certame a empresa interessada deverá apre-
sentar os documentos abaixo relacionados no envelope 01 – Documentação: 
3.1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
  
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, on-
de se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerci-
ais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que com-
provem a eleição de seus administradores; 
  
c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acom-
panhado de prova da composição da diretoria em exercício; 
   
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedi-
do pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
   
3.1.2. REGULARIDADE FISCAL 
  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
  
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
  
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do do-
micílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
3.1.3 – Qualificação Econômica Financeira 
 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exi-
gíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no pe-
ríodo, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pe-
la Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir, 
sendo que, para as empresas criadas no ano corrente, deverá ser apresentado o 
termo de abertura, o balanço patrimonial provisório e demonstrações contábeis pro-
visórias do mês anterior à abertura da licitação. 
 
a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e de-
monstrações contábeis assim apresentados: 
 
a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 
 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerra-
mento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitan-
te ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
a.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317, de 05 de dezem-
bro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIM-
PLES”: 
 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerra-
mento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitan-
te ou em outro órgão equivalente; 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
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a.1.4) sociedade criada no exercício em curso: 
- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
a.1.5) o balanço patrimonialeas demonstrações contábeis deverão estar assinadas 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Con-
selho Regional de Contabilidade. 
 
b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem apresentar re-
sultado maior que 1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas 
 
LG   =   ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
SG  =   ________________ATIVO TOTAL_____________________ 
PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
LC  =     ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 
 
 
b.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos jun-
tado ao balanço; 
b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresen-
tado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspon-
dente; 
 
c) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
d) cada licitante deverá, para cobertura das obrigações previstas no presente Edital 
e nos termos do inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666/93, apresentar, em envelope es-
pecífico e na data marcada para a sessão pública para recebimento dos documen-
tos, comprovante de prestação da competente Garantia de Proposta no valor de R$ 
2.280,90 (dois mil duzentos e oitenta reais e noventa centavos) e na assinatura 
do Contrato 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato. 
 
d1) O envelope de Garantia de Proposta deverá ser entregue em via única, conten-
do comprovante de uma das seguintes formas de Garantia: 
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d1.1) caução em dinheiro, depositada em moeda corrente nacional, através de de-
posito identificado na seguinte conta bancária: Banco: 001 – Banco do Brasil S/A; 
Agência: 4070-3 – Riachinho-MG; Conta-Corrente: 283.142-2. 
 

d1.2) caução em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural e regular-

mente registrados na Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, acompanhados de 

comprovante da validade atual dos respectivos títulos, quanto ao seu valor e liqui-

dez, e contemplar vencimento superior a 60 (sessenta) dias ao prazo de vigência da 

proposta da Licitante; 

 

d1.3) seguro-garantia, emitido em favor do Município, com período de cobertura su-

perior a 60 (sessenta) dias ao prazo de vigência da proposta da Licitante, emitido por 

companhia seguradora regularmente autorizada a funcionar no País. A apólice deve-

rá ser ressegurada, nos termos da legislação aplicável; ou 

 

d1.4) fiança bancária emitida por instituição financeira regularmente autorizada a 

funcionar no País, em nome do Município, com período de cobertura superior a 60 

(sessenta) dias do prazo de vigência da proposta da Licitante. 

d2) A Garantia de Proposta deverá ser apresentada em envelope, com os seguintes 
dizeres: 
 
 

DESTINATÁRIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 

SETOR DE LICITAÇÕES 
ENVELOPE: Nº 03 – GARANTIA DE PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2020  
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 

 

REMETENTE 
EMPRESA: (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ/MF: (CNPJ DA EMPRESA) 

ENDEREÇO: (ENDEREÇO DA EMPRESA) 

 
d2.1) O envelope de Garantia de Proposta deverá conter: 
 
d2.1.1) o comprovante de depósito da caução, nos termos do item d1.1 acima; 

d2.1.2) os documentos representativos da transferência dos títulos públicos para o 

Município de Riachinho-MG; 

d2.1.3) a apólice do seguro - garantia; ou, 

d2.1.4) o instrumento de fiança bancária. 
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d3)A Garantia de Proposta será devolvida:  
 

d3.1) à Licitante vencedora, após celebração do Contrato e a efetiva comprovação 

de constituição da Garantia de Execução de Contrato, nos termos previstos na Cláu-

sula 9.15 do Contrato;  

 

d3.2) às demais Licitantes, no prazo de 30 (trinta) dias após a celebração do Contra-

to com a Adjudicatária e respectiva entrega por parte desta do comprovante de cons-

tituição da Garantia de Execução de Contrato ali contemplada; ou  

 

d3.3) à Licitante que não tenha sido considerada habilitada nesta Licitação, em até 

15 (quinze) dias da data de sua inabilitação, desde que não tenha sido interposto 

qualquer recurso administrativo ou medida judicial tendente a, de alguma forma via-

bilizar a participação da Licitante nas etapas seguintes do certame. 

3.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Comprovação de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou equivalente; 
 
b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
que a empresa licitante ou profissional do seu quadro permanente de empregados 
executou obra semelhante que o objeto desta licitação. 
 
3.1.5. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Consti-
tuição Federal, conforme modelo – Anexo II. 
 
3.2  Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa ofi-
cial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião 
ou apresentadas os respectivos originais para conferência pelos membros da 
CPL. 
 
3.3. Caso a empresa licitante não apresente as certidões passíveis de serem obtidas 
pela internet, a CPL poderá proceder à consulta e retirada através da internet. 
 
3.3.1. Não sendo possível o acesso às informações, na forma do item anterior, os 
documentos e comprovantes não apresentados serão considerados não recebidos. 
 
4.  DA PROPOSTA COMERCIAL 
  
4.1 - A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada 
em computador, ou em modelo próprio em que conste: 
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4.1.1. Planilha orçamentária referente a todos os serviços a serem executados e ma-
teriais a serem utilizados, preenchidas as colunas de unidade, quantidade, preço 
unitário e preço total, devendo está incluso todas as despesas necessárias à execu-
ção do objeto do presente certame; 
 
4.1.1 1 - Considera-se preço global da proposta a soma dos valores relativos ao cus-
to total, não sendo aceito quaisquer reclamações posteriores que possam acrescer 
no preço proposto. 
 
4.1.2. Indicação do prazo de execução da obra, que deverá ser de, no máximo, 90 
(noventa) dias, a contar da expedição da Ordem de Serviço pela Prefeitura Munici-
pal. 
 
4.1.3 - razão social e carimbo constando o número do CNPJ da licitante; 
 
4.1.4 - nome, qualificação e assinatura do representante da licitante. 
 
4.2 - A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado. 
 
4.3 - Os quantitativos da planilha constante do Anexo IX são referenciais. O preço 
global por item apresentado deverá incluir a completa execução da obra. Quaisquer 
diferenças apuradas pela licitante deverão ser computadas na composição do 
preço. 
 
4.4 - A licitante será responsável pelos quantitativos apresentados com base no Pro-
jeto Básico e especificações que integram o presente instrumento convocatório. 
Eventuais erros de levantamento de quantitativos não acarretarão pagamentos adi-
cionais pela Prefeitura Municipal. 
 
4.5 – O prazo de validade da proposta será até 90 (noventa) dias. 
 
4.6 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país. 

4.7 - Os preços deverão ser propostos considerando a execução do objeto licitado 
no local da obra, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instala-
ções de máquinas, equipamentos próprios, como também as despesas de aquisição 
de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução da 
obra, seu armazenamento e guarda todos os equipamentos de segurança individual 
e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão-de-
obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, 
fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
5.1. A Proposta e Documentação, em envelopes distintos e fechados, trazendo na 
sua parte frontal externa os seguintes dizeres: 
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a) envelope contendo os documentos relativos à Documentação: 

 

DESTINATÁRIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 

SETOR DE LICITAÇÕES 
ENVELOPE: Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 

 

REMETENTE 
EMPRESA: (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ/MF: (CNPJ DA EMPRESA) 

ENDEREÇO: (ENDEREÇO DA EMPRESA) 

 
 
b) envelope contendo a Proposta Comercial: 
 
 

DESTINATÁRIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 

SETOR DE LICITAÇÕES 
ENVELOPE: Nº 02 - PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2020 
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 

 

REMETENTE 
EMPRESA: (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ/MF: (CNPJ DA EMPRESA) 

ENDEREÇO: (ENDEREÇO DA EMPRESA) 

  
6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. Os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preço” deverão ser protocolados 
na Sala de Licitações, localizada à Avenida JK, 455, Centro, Riachinho-MG, até a 
data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório. 
 
6.2. A Prefeitura Municipal de Riachinho-MG não se responsabilizará por envelopes 
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em local diverso da Sala de 
Licitações, e que, por isso, não cheguem à data e horário previstos. 
 
6.3. A abertura dos envelopes “Proposta de Preço” será feita no mesmo local indica-
do no preâmbulo. 
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6.4. Na sessão de abertura dos envelopes “Documentação” poderá ser aberta os 
envelopes “Proposta de Preço”, se todos os prepostos das empresas licitantes desis-
tirem, expressamente, de interpor recursos das decisões referentes à fase de habili-
tação, nos termos do art. 43, inc. III e artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.5. A licitante que se fizer representar deverá apresentar documento credenciando 
seu (sua) representante para tal fim, considerando-o (a) com poderes para praticar 
todos os atos necessários ao procedimento licitatório, exceto os expressamente ve-
dados, devendo este expediente ser entregue no ato pelo próprio preposto ou acon-
dicionado no envelope “Documentação”.  
6.6. O preposto deverá apresentar, ainda, documento que o identifique, na sessão 
de abertura dos envelopes. 
 
6.7. Poderá ser apresentada Carta de Credenciamento conforme modelo constante 
do Anexo I deste instrumento convocatório. 
 
6.8. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para manifestar-se em 
seu nome. 
 
6.9. O representante credenciado poderá usar da palavra, apresentar manifestações, 
assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor recursos. 
 

7. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/06     
 
7.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será 
observado o seguinte: 
 
a). Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 
10% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por 
empresa que não estiver amparada por esta lei complementar; 
 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a opor-
tunidade de apresentar novo preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a 
notificação por parte do Presidente da CPL, sob pena de preclusão; 
 
c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as microempresas ou empresas de pe-
queno porte remanescente, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo di-
reito. 
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d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 
melhor oferta; 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licita-
do será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8. DO JULGAMENTO 
 
8.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator 
determinante, o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas às especifica-
ções e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na legisla-
ção pertinente.  
 
8.2 - Será desclassificada a proposta que: 
8.2.1 - não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 
 
8.2.2 - não se refira à integralidade do objeto licitado; 
 
8.2.3 - apresente preço unitário ou global simbólicos, irrisórios, de valor zero, supe-
restimado ou manifestamente inexequível, incompatível com os preços e insumos de 
mercado, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II , 
§§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
8.2.4 - apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o ofereci-
mento de redução sobre a de menor valor; 
 
8.2.5 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de 
linguagem ou outros que impossibilitem o julgamento. 
 
8.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, nos 
termos do § 2º, do art. 45, da lei 8.666/93. 
 
8.4 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações 
não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
 
8.5 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
8.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
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8.7 - No julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação poderá, a 
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especi-
alizados. 
 
8.8 - As propostas apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos para verificação do atendimento ao objeto licitado. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 
9.1. O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições esta-
belecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execu-
ção do objeto desta licitação. 
 
9.1.1 – O contrato terá eficácia legal após a sua assinatura. 
 
9.2. Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados dentro do melhor 
padrão de qualidade, conforme condições do Projeto Básico e Projeto Executivo, 
obedecendo, no que couber, às normas da ABNT, em especial à NBR 9050/2004. 
 
9.3. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução 
dos serviços constituirão encargo da empresa contratada. 
9.4. Os materiais a serem empregados na realização dos serviços deverão ser for-
necidos pela contratada, devendo ser novos, de primeira qualidade, satisfazendo 
rigorosamente às especificações contidas no instrumento convocatório. 
 
9.5. Toda a mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos 
serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e de qualquer nature-
za decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário, serão de 
inteira responsabilidade da contratada.   
 
9.6. A empresa contratada deverá manter no local da obra, para sua administração, 
1 (um) mestre de obras e manter em seu quadro 01 (um) engenheiro civil, devida-
mente registrado no CREA/MG como Responsável Técnico da obra. 
 
9.7. Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de 
equipamentos de segurança para seus empregados (EPI’s e EPC’s) de acordo com 
as normas da ABNT. 
 
9.8. O registro da obra na entidade profissional competente, CREA-MG, bem como 
sua matrícula junto ao INSS, será de responsabilidade da empresa contratada, de-
vendo a mesma, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, apre-
sentar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal, os docu-
mentos comprobatórios dos respectivos registros. 
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9.9. Os projetos e documentos técnicos relativos à obra não poderão ser copiados, 
reproduzidos, transmitidos a terceiros, sem expresso consentimento da Prefeitura 
Municipal. 
 
9.10. O Contrato firmado com a Prefeitura Municipal não poderá ser objeto de ces-
são ou transferência sem autorização do Contratante, por escrito, sob pena de apli-
cação de sanção, inclusive rescisão. 
 
9.10.1. Será permitida a sub-contratação de parte dos serviços mediante aprovação 
expressa da Prefeitura Municipal. 
 
9.11. O prazo máximo de execução e de entrega da obra é de 06(seis) meses, a 
contar da data da expedição da Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal, poden-
do ser revisto nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal no 8.666/93. 
 
9.12. A tolerância da Prefeitura Municipal com qualquer atraso ou inadimplemento 
por parte da contratada não importará em alteração contratual ou novação, podendo 
a Prefeitura Municipal exercer seus direitos a qualquer tempo. 
 
9.13. Havendo paralisação justificada da obra, o prazo do contrato será acrescido de 
tantos dias quantos os da paralisação, sem qualquer ônus para a Prefeitura Munici-
pal. 
 
9.13.1. A justificativa para paralisação da obra somente será considerada se apre-
sentada por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e acei-
ta pela Prefeitura Municipal. 
 
9.14. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em com-
patibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediata-
mente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
 
10. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
10.1. Este contrato poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por ato uni-
lateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93. 
 
10.1.1. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada será noti-
ficada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
10.2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, constituem causas 
de rescisão do contrato. 
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10.2.1. Paralisação total ou parcial da obra por fatos de responsabilidade da contra-
tada, por prazo superior a 5 (cinco) dias ininterruptos, salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado. 
 
10.2.2. Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução da obra. 
 
10.2.3. Emprego de material em desacordo com as especificações ou de material 
recusado pela fiscalização. 
 
10.2.4. Se a contratada se conduzir dolosamente. 
 
10.2.5. Se a contratada não cumprir as determinações da fiscalização. 
 
10.3. Além das hipóteses anteriores, poderá a Prefeitura Municipal rescindir o con-
trato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de inde-
nização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da empresa contratada, e, 
em se tratando de firma individual, por morte de seu titular. 
 
10.4. Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério da Prefei-
tura Municipal, o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão contratual, 
com as penalidades estabelecidas, se ocorrer qualquer dos seguintes motivos: 
 
10.4.1. Falta de elementos técnicos para o prosseguimento dos trabalhos, quando 
seu fornecimento couber à Prefeitura Municipal e a contratada solicitá-los em tempo 
hábil. 
 
10.4.2. Alteração no projeto da obra e se esta alteração, a critério da Prefeitura Mu-
nicipal, tenha sido prejudicial ao andamento destes. 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
 
11.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a 
execução do objeto desta licitação será a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos da Prefeitura Municipal, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
no 8.666/93. 
 
11.2. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscali-
zação dos serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem julga-
das necessárias. 
 
11.3. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos decidirá, em primeira instância, as 
dúvidas e questões surgidas na execução dos serviços, de cuja decisão poderá ser 
interpostas recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato 
ou decisão.  
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11.3.1. Na hipótese da Secretaria de Obras não reformar sua decisão, o recurso se-
rá dirigido ao Prefeito Municipal, para nova apreciação. 
 
11.4. As decisões, comunicações, ordens ou solicitações deverão se revestir, obriga-
toriamente, da forma escrita e obedecer às normas emanadas pela Prefeitura Muni-
cipal. 
 
11.5. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não receber os serviços em de-
sacordo com as especificações, projetos e condições constantes deste instrumento 
convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o 
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. Para fins de pagamento serão realizadas medições, sendo que a última medi-
ção, que não poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) do total dos serviços somen-
te será paga após o término dos serviços. 
 
12.1.1. O pagamento da última medição somente será efetuado após a comprova-
ção pela empresa contratada, da baixa da matrícula da obra junto ao INSS. 
 
12.2. As medições devem observar os preços unitários constantes da Planilha, le-
vando-se em conta o avanço físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro 
aprovado pela Prefeitura Municipal. 
 
12.3. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após 
atestada, pela Prefeitura Municipal, inclusive, a qualidade do material empregado. 
 
12.4. A Prefeitura Municipal verificará o exato cumprimento das obrigações da con-
tratada no período de medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previs-
to para a execução. 
 
12.5. Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando 
executados em desacordo com o Projeto Executivo, ou, ainda, quando em atraso na 
execução da obra, em desconformidade com o cronograma aprovado pela Prefeitura 
Municipal. 
 
12.6. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos deverá analisar os serviços execu-
tados e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da data de sua apresentação pela contratada. 
  
12.7. As faturas provenientes das parcelas relativas à apuração de valores das me-
dições só poderão ser apresentadas para pagamento após a aprovação pela Secre-
taria de Obras e Serviços Públicos. 
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12.8. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, por 
processo legal, após a efetiva medição e autorização de pagamento pela Prefeitura 
de Riachinho-MG. 
 
12.9. A contratada deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos docu-
mentos fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execu-
ção dos serviços, bem como os documentos comprobatórios do recolhimento dos 
encargos sociais e trabalhistas, nos termos da legislação pertinente em vigor.  
 
12.10. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será efetuada a 
liberação do pagamento, observado o disposto no item 12.8. 
 
12.11.  Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o pagamento 
será efetuado a partir de sua reapresentação do documento fiscal, desde que devi-
damente regularizado, observado o disposto no item 12.8. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
13.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta 
da seguinte Dotação Orçamentária: 02.09.01.27.812.2701.1043.4.4.90.51.00 – Ficha 
562. 
 
14. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA 
  
14.1. Fica agendado até o dia 24/09/2020, das 07h às 13h, para visita técnica ao 
local da obra, sendo que a visita técnica deverá ser feita por engenheiro do quadro 
societário da licitante ou do quadro de funcionários da licitante. 
 
14.1.1. A empresa interessada deverá agendar com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro horas) o dia de sua visita técnica, pelo e-mail licita-
cao@riachinho.mg.gov.br  
 
15. DAS SANÇÕES 
  
15.1. Pela inexecução das condições estipuladas, a Contratada ficará sujeita às pe-
nalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contra-
tar com a Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, e/ou declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 
88 da Lei Federal n.º8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal ca-
bíveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa.  
15.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
15.2.1 - Será aplicado multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infra-
ção, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 

mailto:licitacao@riachinho.mg.gov.br
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aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segun-
do, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
15.2.2 – Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipó-
teses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se 
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a en-
trega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ul-
trapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 
 
15.2.3 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respei-
tado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela 
legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO – MG, ficando a 
CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 
cópia do recibo do depósito efetuado. 
 
15.3 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 
ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em 
até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 
 
16. DOS RECURSOS 
  
16.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei Nº 8.666/93, a licitante poderá 
apresentar recurso à Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 
habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou 
revogação desta Tomada de Preços. 
 
16.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos 
desta Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados. 
 
16.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão im-
pugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o 
recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informados, ao Pre-
feito Municipal. 
 
16.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de 
Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao 
recurso próprio. 
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16.6. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Lici-
tação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo, da Prefeitura Muni-
cipal de Riachinho-MG. 
 
17. DO VALOR DA OBRA 
 
17.1 – O valor estimado da contratação é de R$ 139.451,55 (cento e trinta e nove mil 
quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
18.1. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 
obedecidos os limites estabelecidos no art. 65, da Lei Federal no 8.666/93.  
 
18.2. Para análise da documentação ou proposta, a Comissão Permanente de Lici-
tação poderá promover diligência junto às licitantes, para fins de esclarecimento, em 
qualquer fase da licitação, conforme disposto no § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93. 
 
18.2.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia, desde que autenticada por cartório ou acompanhada dos origi-
nais para autenticação pela Comissão. 
 
18.2.2 - O não cumprimento da diligência no prazo estabelecido pela Comissão 
Permanente de Licitação poderá ensejar a inabilitação da licitante ou a desclassifi-
cação da proposta. 
 
18.3. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório 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. 
 
18.4. 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 de licitantes desqualificadas ou inabilitadas. 
 
18.5. Se a empresa adjudicatária deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, 
sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e 
aceita pela Prefeitura Municipal, poderão ser convocadas as licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos ter-
mos do art. 64, §2º da Lei Federal no 8.666/93. 
18.6. A licitante vencedora, responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, 
causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da exe-
cução dos serviços. 
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18.7. As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito até 
48 (quarenta e oito) horas antes da abertura dos envelopes, à Comissão Permanen-
te de Licitação, através do e-mail licitacao@riachinho.mg.gov.br ou na Avenida JK, 
455, Centro, nesta cidade, no horário de 7h às 13h. 
 
18.8. As decisões do Prefeito Municipal e da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal serão publicadas no “Minas Gerais”- Órgão de Imprensa Oficial 
do Estado de Minas Gerais, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da 
Lei n.º 8.666/93. 
18.9. Fica eleito o foro da Comarca de Bonfinópolis de Minas-MG, Estado de Minas 
Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 
 
Riachinho-MG, 10 de setembro de 2020. 
 
 
 

SONIA NUNES BARBOSA BATISTA 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a)_______________, portador do 
documento de Identidade nº _____________, para participar das reuniões relativas 
ao processo licitatório em referência, o qual está autorizado a requerer vistas de do-
cumentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recur-
sos, rubricar documentos, assinar atas e propostas, a que tudo daremos por firme e 
valioso. 
 
 
 
Local/Data: _______________________________________________________ 
 
 
 

 
_________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO II 
 TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................, com sede a ..............................., por intermédio de seu 
representante o(a) Sr(a) .........................................., portador da Carteira de Identi-
dade nº ................................... e do CPF nº ............................................, residente e 
domiciliado a ....................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur-
no, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
............................................... 
(data) 

 
............................................................ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º______/2020. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 064/2020. 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - MINUTA – ANEXO AO EDITAL 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG, inscrita no 
CNPJ sob o nº 25.222.118/0001-95, situada à Av. JK, 455, Centro, na cidade de Ri-
achinho-MG, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Liedson 
Silva Martins, brasileiro, casado, agente politico, residente e domiciliada na Rua 
Babilônia, nº 345, cidade de Riachinho-MG, inscrita no CPF sob nº 385.364.981-53 e 
RG 966.256 SSP/DF; 
 
CONTRATADA: 
 
 
Pelo presente instrumento de CONTRATO, as partes supra qualificadas, tem entre si 
justo e acertado a presente Prestação de Serviços nos termos da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1. O objeto do presente CONTRATO é a contratação de empresa para constru-
ção de praça de eventos com área de 579,60 localizada no canteiro central da Av 
Getúlio Vargas, conforme convenio de saída nº 1491000793/2018. 
 
1.2. Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020 e 
seus anexos e à proposta comercial apresentada pela Contratada para o referido 
processo licitatório. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: 
 
2.1. Para execução do objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor total de R$ (......................................) (inserir valor da propos-
ta vencedora). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
3.1 - Pagará, pela obra estipulada na Cláusula 1 – Objeto, a CONTRATANTE ao 
CONTRATADO, a importância de R$ __________ ( ______________) mediante 
apresentação de medições aprovadas pela Prefeitura e será paga mediante 
apresentação de faturas e emissão de Notas Fiscais e, pela seguinte forma: 
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3.1.1 – Os serviços serão faturados ao final de cada etapa, na conformidade do 
cronograma físico-financeiro, e desde que efetivamente executados e concluídos, e 
comprovados pela Prefeitura Municipal;  
 
3.1.2 – O pagamento de cada etapa concluída será efetuado em até 15 (quinze) dias 
úteis após apresentação das faturas na Tesouraria da Prefeitura, conforme crono-
grama de desembolso da Caixa. 
 
3.2 – O pagamento da última parcela fica condicionado à apresentação das quita-
ções fiscais, dos tributos referentes à obra, e previdenciárias, junto ao INSS e ainda 
de registro e pagamentos das taxas e tarifas do CREA, podendo ainda a CONTRA-
TANTE, descontar do respectivo pagamento os valores relativos ao IRRF e do IS-
SQN. 
 
3.3 – Os preços contratuais, assim como os pagamentos que se fizerem após o pra-
zo de 01 (um) ano da ordem de serviço, por culpa ou atraso da CONTRATANTE, 
serão reajustados, anualmente, de conformidade com o índice de variação do INCC 
INDÍCE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
3.2.1 – Em caso de extinção de tal índice, adotar-se-á outro, de comum acordo entre 
as partes, para substituição do índice extinto, para efeito de atualização monetária 
das importâncias e valores pactuados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no 
exercício de 2020 correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
02.09.01.27.812.2701.1043.4.4.90.51.00 – Ficha 562. 
 
4.1.1. Para os exercícios subsequentes, as despesas correrão à conta dos orçamen-
tos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
5.1. O prazo de execução do objeto do presente CONTRATO é de 90 (noventa) di-
as, iniciando-se na data de emissão da Ordem de Serviço, e podendo ser prorroga-
do no interesse da Administração. 
 
5.2. O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, iniciando-
se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administra-
ção. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 
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6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente 
CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
 
7.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das par-
tes: 
 
I - DA CONTRATANTE: 
 
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo 
com os padrões estabelecidos. 
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente desig-
nada para este fim. 
b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 
c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas. 
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA DÉCIMA. 
e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de 
execução dos serviços. 
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus 
à CONTRATADA. 
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendi-
das as obrigações contratuais. 
h) Fornecer à CONTRATADA os arquivos eletrônicos dos projetos executivos para 
reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em ques-
tão. 
 
II - DA CONTRATADA: 
 
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de 
mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto, de acor-
do com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido 
pela CONTRATANTE, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presen-
te CONTRATO. 
 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao an-
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damento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, 
inclusive, de prazo para sua correção. 
d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Ser-
viços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso.  
d.1) Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providên-
cias cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 
 
e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contrata-
da e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a 
que este CONTRATO se vincula. 
 
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para a presente contratação. 
 
g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determi-
nados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.  
 
g.1) Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA fica-
rá sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA deste CON-
TRATO. 
 
h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 
identificação por meio de crachá. 
 
i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realiza-
rão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 
i.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CON-
TRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 
 
j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira quali-
dade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo. 
 
k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 
tenha condições de uso satisfatório. 
 
l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às 
especificações técnicas constantes do Projeto Executivo. 
 
m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas 
as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 
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n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as 
normas de segurança vigentes. 
 
o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, cau-
sados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 
p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser 
entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 
 
q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qual-
quer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 
 
r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como 
inadequados para a execução dos serviços. 
 
s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entu-
lhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das 
unidades. 
 
s.1) A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATAN-
TE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com 
vistas à sua aceitação provisória, sendo que todas as superfícies deverão estar im-
pecavelmente limpas. 
 
t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 
 
u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de aci-
dentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devi-
das e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 
 
v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATAN-
TE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita. 
 
w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e 
que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela 
fiscalização da CONTRATANTE. 
 
x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte 
forma: 
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1. Iniciar o atendimento em no máximo 01 (um) dia útil, contados da comunicação 
do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE. 
 
2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 
 
3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção 
não sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa esta-
belecida na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA deste CONTRATO. 
 
y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de respon-
sabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECE-
BIMENTO DO OBJETO 
 
8.1. O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do ob-
jeto contratado, obedecerão ao seguinte: 
 
I) – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA na 
Planilha de Localização das Obras. 
 
II) O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis da 
data da emissão da Ordem de Serviço. 
 
III) O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 
8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73: 
 
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado. 
 
b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade compe-
tente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 
 
IV) Os serviços a serem executados prevêem obediência às Normas Técnicas da 
ABNT. 
 
V) A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações cons-
tantes do Projeto Executivo, definido no Edital. 
 
VI) Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos. 
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VII) Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CON-
TRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fisca-
lização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATAN-
TE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída pa-
ra este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designa-
dos pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, 
para auxiliar nesta atividade. 
 
VIII) A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à 
substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, fi-
cando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executi-
vo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de 
Obras”. Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do 
canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e en-
tregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. 
 
IX) A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE, em 
todas as dependências da obra. 
 
X) À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 
 
a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 
b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior 
ou diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua reti-
rada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA. 
 
XI) A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá a respon-
sabilidade da CONTRATADA. 
 
XII) A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e 
examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo so-
bre aceitação ou rejeição dos mesmos. 
 
XIII) As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste 
CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 
 
XIV) Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o dever de: 
 
a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto 
Executivo e deste CONTRATO. 
 
b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha 
tomada. 
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XV) Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, du-
rante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação 
pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medici-
na do trabalho. 
 
XVI) Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executa-
dos levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segu-
rança e integridade física do trabalhador, sendo que a CONTRATADA deverá forne-
cer a todos os seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja 
imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE. 
 
XVII) A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, 
conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a exe-
cução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita ad-
ministração. 
 
XVIII) A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo 
prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado Geral, de-
vendo este prestar serviços em período integral. 
 
XIX) Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos 
serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para ob-
tenção de resultados na execução dos serviços. 
 
XX) As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas 
constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a 
que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno co-
nhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 
 
9.1. A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações refe-
rentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em 
que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em cone-
xão com eles. 
 
9.2. A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos ser-
viços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, 
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou 
terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou 
provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
9.3. À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, nota-
damente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, 
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inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, pre-
videnciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao 
CREA, sendo que cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das 
obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis. 
 
9.4. Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão 
a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabeleci-
do, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no pará-
grafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CON-
TRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a respon-
sabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
10.1. O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indi-
reta, na modalidade de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA 
 
11.1. A CONTRATADA prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida mediante solicitação por 
escrito, após a completa execução do contrato e entrega do TERMO DE RECEBI-
MENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas por-
ventura aplicadas. 
 
11.2. A garantia deverá ser apresentada por uma das seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 
b) Seguro-Garantia. 
c) Fiança Bancária. 
 
11.2.1. A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
 
11.2.2. O comprovante da prestação da Garantia deverá ser apresentada no prazo 
de até 10 (dez) dias da assinatura do presente contrato. 
 
11.2.3. A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido nesta Cláusula 
caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no pre-
sente instrumento, a critério da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do 
objeto contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá 
aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes san-
ções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 
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I - Advertência, por escrito. 
II – Multa. 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca. 
 
12.2. Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infra-
ção, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 
aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segun-
do, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
12.3. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóte-
ses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quan-
do houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega 
for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapas-
sar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na cláusula 12.2. 
 
12.4. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeita-
do o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela 
legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO – MG, ficando a 
CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 
cópia do recibo do depósito efetuado. 
 
12.5. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 
ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em 
até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 
 
12.6. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da 
dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na propor-
ção do crédito. 
 
12.7. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devi-
dos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 
judicialmente. 
 
12.8. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CON-
TRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 
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infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir 
perdas e danos. 
 
12.9. A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabi-
lidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o 
limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceiriza-
ção de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização 
dos serviços executados pela empresa subcontratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1. O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas 
justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTE-
RAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 
14.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Arti-
go 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 
 
15.2. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 
78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 
15.3. Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materi-
ais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 
 
15.4. Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de 
perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº. 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria ge-
ral de contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Bonfinópolis de Minas-MG, pa-
ra dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com 
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

 
Riachinho – MG, ___ de __________ de 2020.  

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG 
LIEDSON SILVA MARTINS - Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 
 
 

                       CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________________ / _______________________________ 
Nome:                                                        Nome: 
RG:                                                            RG: 
C.P.F.:                                                       C.P.F.: 
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ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 064/2020. 
 

TOMADA DE PREÇOS 009/2020. 
 
 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal Ria-
chinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente o 
conferido pelo Edital de Tomada de Preços 009/2020, com objeto especifico Con-
tratação de empresa para construção de praça de eventos com área de 579,60 loca-
lizada no canteiro central da Av Getúlio Vargas, conforme convenio de saída nº 
1491000793/2018.  
 
  
 

ATESTA 
 
Para os fins de habilitação no referido processo licitatório, que visitou o local da obra 
onde os trabalhos serão desenvolvidos, pelo (a) o (a) Sr (a). xxxxxxxxxxxxxx, CREA 
xxxxxxxxx, da empresa xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Riachinho-MG, ___ de __________ de 2020. 

 
 

______________________________ 
REPRESENTANTE DA PREFEITURA 

 
 
 
 

______________________________ 
REPRESENTANTE DA EMPRESA 


