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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

PREÂMBULO 
 

O Município de Conselheiro Lafaiete do Estado de Minas Gerais, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 956/2019 de 08/01/2019, com endereço na Av. 
Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP 36.400-026, 
CNPJ/MF 19.718.360/0001-51, isento de inscrição estadual, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ 
REALIZAR LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2019, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL POR LOTE, REGIDA PELA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21/06/1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES, PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 123, DE 14/12/2006, ALTERADA PELA 
LC Nº 147, DE 07/08/2014, conforme abaixo especificado: 
 

O Edital e seus anexos se encontram à disposição dos interessados junto à Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP 
36.400-026, de segunda à sexta-feira, de 08:00h. às 17:00h, bem como no site 
www.conselheirolafaiete.mg.gov.br. 

 
LOCAL/DATA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete – Av. Prefeito Dr. Mário 
Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP 36.400-026. 
DATA: 03/09/2019. HORÁRIO: 09h:30min. 
 
I – DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de engenharia para construção, fabricação e montagem de pontes mistas rodoviárias nas 
Ruas Geraldo Marques e Comendador Nemézio, no Município de Conselheiro Lafaiete, conforme 
convênio nº 15.0073, de 13 de janeiro de 2015, e respectivo termos aditivos, celebrados entre o 
Município e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG, de acordo com 
especificações, quantitativos e condições contidos nos Anexos I, II, III e IV integrantes deste Edital. 

 
1.2 - As normas, especificações e demais condições constantes deste instrumento convocatório, bem 
como seus anexos e partes integrantes seguem adiante descritas. 
 
1.3 - Constituem Anexos deste instrumento convocatório dele fazendo parte integrante: 

 
Anexo I - Termo de Referência do Lote nº 01, Especificação Técnica, Projetos, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição do BDI; 
Anexo II - Termo de Referência do Lote nº 02, Memorial Descritivo, Projetos, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição do BDI; 
Anexo III - Termo de Referência do Lote nº 03, Especificação Técnica, Projetos, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição do BDI; 
Anexo IV - Termo de Referência do Lote nº 04, Memorial Descritivo, Projetos, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição do BDI; 
Anexo V - Modelo Proposta de Preço; 
Anexo VI - Modelo de Declarações Diversas; 
Anexo VII - Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX - Modelo de Declaração de Conhecimento; 
Anexo X - Modelo de Planilha de Composição de BDI; 
Anexo XI - Modelo de Carta de Desistência de Prazo de Recurso; 
Anexo XII - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços; 
Anexo XIII - Explicativo balanço patrimonial e demonstrações financeiras. 
 
II – FONTE DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 - Os recursos para execução do objeto serão provenientes do convênio nº 15.0073, de 13 de 
janeiro de 2015, celebrado entre o Município de Conselheiro Lafaiete e a Companhia de Saneamento 
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de Minas Gerais – COPASA/MG, em 13/01/2015, e respectivos termos aditivos. 
 
2.2 - A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
02.027.001.17.512.0016.4.4.90.51.00.00 Ficha 1155 Fonte 100 

 
III – PRAZOS E VALORES ESTIMADOS 
  
3.1 - Os prazos de execução do objeto desta licitação serão os seguintes, contados da assinatura da 
Ordem de Serviço, conforme Termos de Referência e Conograma Físico e Financeiros, constantes 
dos Anexos I, II, III e IV: 
 
a) Lote nº 01 - Ponte na Rua Geraldo Marques (Metálica): 60 (sessenta) dias; 
b) Lote nº 02 - Ponte na Rua Geraldo Marques (Concreto): 120 (cento e vinte) dias; 
c) Lote nº 03 - Ponte na Rua Comendador Nemézio (Metálica): 60 (sessenta) dias; 
d) Lote nº 04 - Ponte na Rua Comendador Nemézio (Concreto): 180 (cento e oitenta) dias.  
  
3.2  - Os valores máximos globais admitidos para a contratação encontram-se descritos nas planilhas 
orçamentárias referentes a cada um dos lotes licitados: 
 

3.2.1 - Valor Total Estimado – LOTE Nº 01: R$ 191.901,69 (cento e noventa e um mil, novecentos e 
um reais e sessenta e nove centavos). (Anexo I) 
 
3.2.2 - Valor Total Estimado – LOTE Nº 02: R$ 331.285,63 (trezentos e trinta e um mil, duzentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). (Anexo II) 

 
3.2.3 - Valor Total Estimado – LOTE Nº 03: R$ 335.516,71 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos 
e dezesseis reais e setenta e um centavos). (Anexo III) 
 
3.2.4 - Valor Total Estimado – LOTE Nº 04: R$ 672.261,44 (seiscentos e setenta e dois mil, duzentos 
e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos). (Anexo IV) 
 
3.2.5 - Valor Total Estimado do Certame: R$ 1.530.965,47 (um milhão, quinhentos e trinta mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1  - O Presente Edital e seus anexos encontram-se, na íntegra, à disposição de qualquer empresa 
especializada no ramo que interesse em participar do certame, na Prefeitura Municipal de Conselheiro 
Lafaiete, situada à Av. Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, 
CEP 36.400-026, bem como no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br. 
 

4.2  - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, 
especializadas no ramo de atividade que é objeto deste certame. 
 
4.3 - A participação nesta licitação implica em aceitação integral e irrestrita dos termos deste Edital, 
dos regulamentos administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigências e 
penalidades contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
4.4 - As empresas poderão ser representadas durante o certame por representante legal ou procurador 
legalmente constituído, observadas as disposições relativas ao credenciamento previstas nos iten 6.1 
a 6.4 deste Edital. 
 

4.5 - Falha, irregularidade ou falta de documentação pessoal do representante do licitante não impedirá 
a participação da empresa na licitação, entretanto, como espectador, não poderá se manifestar ou 
praticar atos durante a referida sessão. 
 

4.6 - Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
4.7 - Não poderão participar desta licitação: 
 
4.7.1 - Pessoas físicas; 
4.7.2 - Pessoas jurídicas enquadradas nos impedimentos do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações; 
4.7.3 - Empresas que incorram nas seguintes situações: 
a) suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração do Município de Conselheiro 
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Lafaiete, enquanto durar a punição, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93; 
b) declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar a 
sanção aplicada ou até que seja promovida sua reabilitação, nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93. 
c) que estiver sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, sob o 
concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 
d) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, qualquer que seja sua forma de conglomeração; uma vez se tratar de prestação de serviços 
comuns e/ou que empresas participantes em forma isoladas conseguem suprir a demanda do objeto 
licitado sem prejuízo ao erário, conforme orientações do Tribunal de Contas; 
e) empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
f) cujo estatuto ou contrato social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
g) da qual participe servidor público municipal de Conselheiro Lafaiete/MG, independente do cargo; 
h) empresa cujos sócios, ou diretores, responsáveis técnicos ou integrantes da equipe técnica 
pertençam simultaneamente a mais de uma empresa proponente; 
i) empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios, representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

 
4.8 - A entrega da documentação pela Proponente presume o seu pleno conhecimento e entendimento 
de todas as condições editalícias e implica a sua automática aceitação aos termos. 

 
4.9 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar 147/2014 deverá apresentar dentro do 
Envelope DOCUMENTAÇÃO, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
Microempresa ou de Empresa Porte ou Equiparada a Micro (Anexo VIII) e/ou certidão simplificada 
emitida pela Junta Comercial, com emissão não superior a 06 (seis) meses. 

 
4.10 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) QUE ATENDEREM O PREVISTO NO SUBITEM 
4.9: 
 
4.10.1 - Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, as ME, EPP e MEI, 
deverão apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma 
restrição com relação à regularidade fiscal; 
 
a) Conforme Lei Complementar nº 155/2016, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
 

b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
 
4.10.2 - Nos termos do artigo 18 da Lei Municipal 5.354/2011 combinado com os artigos 44 e 45 da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempresário individual, na forma disciplinada nos itens 10.15 e seguintes deste Edital. 
 
V – DA VISITA TÉCNICA 
 
5.1  - As Licitantes deverão realizar VISITA TÉCNICA ao local onde serão executados os serviços 
objeto do certame, como condição para Habilitação. 
 
5.1.1 - A visita técnica é considerada imprescindível para o conhecimento da realidade fática dos 
locais onde serão executadas os serviços, bem como para obtenção de informações, procedimentos 
e rotinas implantadas pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, sobretudo por se tratar de 
obra estruturante e de importância para o Município. 
 
5.2 - A finalidade da visita é o conhecimento da área e das condições locais pertinentes à execução 
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dos serviços, conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, conferência dos 
quantitativos constantes em planilhas, bem como demais esclarecimentos necessários à formulação 
da proposta e à futura execução do objeto. 
 
5.3  - A visita técnica poderá ser realizada por um representante/responsável técnico designado pela 
empresa interessada em participar da licitação, mediante prévio agendamento de horário, com pelo 
menos 03 (três) dias de antecedência, junto à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, pelos 
telefones (31) 3769-2576 e (31) 3769-2934, no horário de 14:00 às 16:00 horas. O prazo para vistoria 
iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data prevista para abertura da sessão pública. 
 
5.4  - Será emitido atestado de Visita Técnica, que deverá compor a documentação de habilitação do 
proponente. 
 
5.4.1 - O interessado deverá solicitar o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado e carimbado 
pelo representante do Município, não sendo admitidas escusas posteriores de que a emissão do 
atestado é de responsabilidade do Município. A não apresentação do Atestado importa em inabilitação 
do licitante. A Comissão Permanente de Licitação não fará consulta ou diligência para suprir a falta 
do Atestado de Visita Técnica exigido durante o julgamento da habilitação. 
 
5.5 - Os representantes das proponentes deverão apresentar na ocasião da visita: 
 
a) Cópia autenticada da última alteração contratual da proponente; 
b) Carta de Credenciamento ou procuração que confira poderes para realizar a visita técnica; 
c) Documento de identificação pessoal; 
d) Certidão de Registro expedida pelo CREA/CAU em vigor. 
 
5.6 - As empresas que optarem pela não realização da visita técnica deverão incluir no 
Envelope nº 01 (Habilitação) declaração assinada pelo responsável técnico da empresa de 
pleno conhecimento das condições da obra a ser executada e que se responsabiliza pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de 
instalação e execução da obra. 
 
5.7 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a completa execução do contrato. 

 
VI – DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA 
 
DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 - Na sessão pública a ser realizada às 09h:30h do dia 03/09/2019, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG, será promovido o credenciamento dos licitantes, os 
quais deverão apresentar cópia autenticada ou cópia simples devidamente acompanhada dos 
respectivos originais, dos seguintes documentos, que ficarão retidos para compor o processo 
licitatório: 
 

6.1.1 - Carteira de identidade ou documento legal equivalente do credenciado;  
 
6.1.2 - Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as suas alterações 
ou da consolidação respectiva, devidamente registrados, em se tratando de sociedade empresária e 
sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documentos que comprovem seus 
administradores;  
 
6.1.3 - Documento que o credencie a participar deste certame – procuração por instrumento público 
ou particular, com firma reconhecida –, através da qual lhe sejam atribuídos poderes para 
apresentar proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome 
do licitante. 
  

6.2 - A exceção à regra estabelecida no item 6.1 é o sócio, o proprietário ou o dirigente da empresa 
licitante, que ao possuir poderes para agir isoladamente em nome da empresa, poderá apresentar 
apenas os documentos especificados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 para seu credenciamento.  
 
6.3 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo VII e, se não o fizer, 
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deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento. 
 
6.3.1 - Somente o representante credenciado poderá usar a palavra, apresentar reclamações e assinar 
atas, bem como renunciar ao direito de interpor recurso. 
 
6.3.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal de licitante 
somente poderão assistir a sessão, na qualidade de ouvintes, sem qualquer participação. 
 
6.3.3 - Ninguém poderá participar da licitação representando mais de 01 (uma) licitante, como também 
não será admitido mais de 01 (um) representante para cada licitante. 
 
6.4 - Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos nos 
itens antecedentes, a indicação e/ou substituição do seu representante junto à CPL. 

 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 

6.5 - Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues simultaneamente no Setor de Licitações, na Av. Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10, 
Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, até às 09h:30h do dia 03/09/2019, improrrogavelmente, em 
envelopes não trasparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 
LICTANTE, os dizeres conforme a seguir: 

 

 
6.6  - Toda a documentação deverá ser apresentada, preferencialmente encadernada de tal forma a 
não conter folhas soltas, devendo estar devidamente numerada e rubricada. 

 
6.7  - A documentação deverá ser apresentada no original ou em cópia autenticada em cartório 
competente, como também poderá ser apresentada para autenticação por membro da Comissão de 
Licitação, mediante a apresentação dos originais, na data e horário marcados para abertura de 
envelopes, conforme estabelece o art. 32 da Lei Federal 8.666/93. 

 
6.8  - A não apresentação dos documentos exigidos e/ou a apresentação de qualquer dos documentos 
solicitados vencidos, incompletos, ilegíveis, contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer 
outro elemento que comprometa a sua autenticidade, implicará na inabilitação da Proponente. 
 

6.9  - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
 
6.9.1 - Em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
At.: Comissão Permanente de Licitação 

 

Processo Licitatório nº 053/2019 
Concorrência Pública nº 003/2019 

 
ENVELOPE 01 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
 

Razão Social, endereço, e-mail e telefone 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
At.: Comissão Permanente de Licitação 

 

Processo Licitatório nº 053/2019 
Concorrência Pública nº 003/2019 

 
ENVELOPE 02 

“PROPOSTA COMERCIAL” 
 
 

Razão Social, endereço, e-mail e telefone 
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6.6.1.1 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 
matriz, mantendo esta, a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados. 
 
6.9.2 - Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e 
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 
 
6.10  - Em nenhuma hipótese conceder-se-á prazo para a apresentação de documento previsto no 
Edital e não apresentado em tempo hábil, exceto se todas as licitantes forem inabilitadas, quando a 
Comissão poderá abrir o prazo de 08 (oito) dias úteis para sanar a(s) pendência(s) documental(is), 
conforme determina o art.48 da Lei 8.666/93. 
 

6.11 - A inabilitação da Proponente implicará na preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes desta licitação. 
 
6.12 - A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete não se responsabilizará por envelopes entregues 
em local diverso do indicado no item 6.1. e que, por isso, não chegarem à data, horário e local previstos 
neste Edital. 
 
6.13 - Imediatamente após encerrado o prazo para Cadastramento e Entrega dos envelopes, não mais 
serão aceitos documentos, e será dado início aos trabalhos, na presença dos representantes legais e 
demais interessados. 
 
6.14 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de quaisquer documentos que 
não tenham sido apresentados dentro dos envelopes. 
 
6.15 - O licitante deverá arcar com todas as despesas e custos provenientes da preparação e 
participação das propostas, não cabendo à Prefeitura Municipal responsabilidade em relação a estes 
custos, qualquer que seja o resultado do certame. 

 

VII – ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 - O envelope nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter a documentação relativa 
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, 
ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República e ao cumprimento 
da cota de menor aprendiz. 
 

7.2 - Os documentos relativos à habilitação jurídica são: 
 
7.2.1 - Cédula de Identidade (proprietário/sócio). 
a) Poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração, mediante cotejo da cópia com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
7.2.2 - Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 
 
7.2.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores, ou consolidação 
respectiva, devidamente registrados no caso de sociedades comerciais e, em sendo uma sociedade 
por ações, deverá acompanhar a Ata de eleição de seus administradores. 
 

7.2.4 - Em sendo sociedade civil, deverá a empresa apresentar inscrição do Ato Constitutivo, 
acompanhada da prova da diretoria em vigor. 
 
7.2.5 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira, devidamente instalada 
e em funcionamento no país, com ato de registro ou autorização para o seu funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, caso a sua atividade exija, devendo todos os documentos estarem traduzidos 
para o vernáculo por tradutor oficial. 
 
7.3 – Os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista são: 
 
7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada; 
 
7.3.2. Certificado de Regularidade do FGTS; 
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7.3.3. Prova de Regularidade do INSS conjunta; 
 
7.3.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça 
do Trabalho; 
 
7.3.5. Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta emitida pela 
Receita Federal – PGFN); 
 
7.3.6. Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Estadual; 
 
7.3.7. Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Municipal; 

 

Obs: Certidão Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento hábil que comprove a 
Regularidade com a Fazenda Pública Municipal em relação a todos os Tributos, Multas e Dívida 
Ativa (Certidão Plena). No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário 
separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros, 
ou seja, duas Certidões, uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos Mobiliários. 

 
7.3.8 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC nº 147/14 e fizerem jus aos 
benefícios, deverão apresentar declaração declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VIII) e/ou certidão simplificada emitida 
pela Junta Comercial, com emissão não superior a 06 (seis) meses. 
 
7.4 - A licitante deverá apresentar declarações, subscritas pelo representante legal, facultada a 
utilização do modelo contido no Anexo VI, atestando que: 
 
7.4.1 - Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer 
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze), 
em cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República; 
 
7.4.2 - Cumpre à cota de menor aprendiz, conforme termos legais; 
 
7.4.3 - Não incorre em fato(s) impeditivo(s) para habilitação, que comunicará à Prefeitura Municipal 
de Conselheiro Lafaiete a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme previsto no art. 
32, §2º, da Lei nº 8.666/93; 
 
7.4.4 - Tomou conhecimento de todas as informações pertinentes ao processo licitatório, e que acata 
as condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
7.4.5 - Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista da União ou do ente licitante. 
 
7.5 - Os documentos relativos à qualificação técnica são: 
 
7.5.1 - Capacidade Técnica Operacional 

 
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação dos seguintes documentos: 
 
7.5.1.1 - Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em situação regular e em vigor. 
  

a) As empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA e/ou CAU 

de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG, em conformidade 

com o que dispõe a Lei nº 5.194/66, como condição para celebração do contrato. 

 

7.5.1.2 - Comprovação da qualificação técnica/operacional e de experiência da empresa mediante 

apresentação de atestado, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, de que a licitante executou para órgão ou entidade da administrativa pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas ou para particulares, 

obras similares ao objeto licitado. 
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7.5.1.3 - Comprovação de visita técnica ou apresentação de declaração de que tem pleno conhecimento  
das condições de prestação do serviço e que se responsabiliza pela ocorrência de eventuais prejuízos em 
virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra, conforme modelo 
sugerido no Anexo IX; 
 
7.5.2 - Capacidade Técnico Profissional 

 
7.5.2.1 - Declaração indicando profissional, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, que será 
Responsável Técnico – RT pela execução dos serviços. 
 
7.5.2.1.1 - A indicação do Responsável Técnico – RT deverá ser assinada pelo representante legal 
da empresa e pelo profissional indicado. 
 
7.5.2.1.2 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos pessoais do profissional indicado: 
a) cópia de documento de identidade (carteira de identidade, carteira profissional, carteira de trabalho, 
passaporte ou carteira de habilitação); e, 
b) documento que conste o número de inscrição do profissional indicado no CPF – Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, caso não conste no documento de identidade previsto na 
alínea anterior. 

7.5.2.1.3 - Comprovação de registro ou inscrição do profissional no CREA/CAU, realizada por meio 
de certidão. 

7.5.2.2 - Comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa, o que poderá ser realizado 
por meio da apresentação de: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou 
b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados; ou 

c) Cópia do Contrato Social ou Ato Constitutivo em vigor, em caso de sócio ou diretor; ou 
d) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços; ou 
e) Declaração do prestador de serviços de que concorda com a indicação e possui disponibilidade 
para exercer a função de Responsável Técnico dos serviços, caso a empresa seja vencedora. 

 
7.5.2.3 - Atestado de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado de sua respectiva CAT - Certidão de Acervo 
Técnico, específica para o(s) serviço(s) referido(s) no Atestado, comprovando que o profissional, 
Responsável Técnico, executou serviços similares ao objeto licitado. 
 
 a) Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem nenhum outro que   
não tenha se originado de contratação. 
 
7.5.2.4 - Declaração de compromisso em manter na administração dos serviços, durante o período 
de vigência do contrato, o RT – Responsável Técnico indicado detentor dos atestados apresentados 
no atendimento à capacidade técnico-profissional, fazendo constar que, caso mude o Responsável 
Técnico, este será substituído por outro de igual, ou maior experiência, o que deverá ser submetido 
anteriormente a análise da Administração. Essa Declaração deverá ser assinada pelo representante 
legal da Proponente. 

 
7.5.2.5 - Apresentar quadro técnico-administrativo compatível com o objeto do certame, relacionando 
a quantidade e a função dos profissionais necessários para a condução da obra, cujos custos deverão 
estar inclusos no BDI. 
 
7.5.2.6 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 
comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitadas. 
 
7.5.2.7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar apoio técnico do autor do projeto 
básico ou do Serviço de engenharia do Município para julgamento dos documentos de Qualificação 
Técnica. 

 
7.6 - Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 
7.6.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais  
quando  encerrado  há  mais  de  3  (três) meses da data de apresentação da proposta, nos termos 
do artigo 31, inciso I da lei nº. 8.666/93. 
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OBS.: Será considerado o capital atualizado, pela UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA – UFIR, até 
o  primeiro dia útil de cada mês, acumulada desde o mês de registro da sua alteração na Junta 
Comercial, considerado o mês da primeira publicação do aviso do capital social sempre que o valor 
nominal constante do contrato social não estiver grafado em real. 
a) Comprovação de possuir índice de Liquidez igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), conforme 
dados retirados do Balanço Patrimonial, segundo a fórmula abaixo: 

 
IL =AC/PC ou IL = AR/ECP,   

Onde:     

IL : Índice de Liquidez; AR : Ativo Realizável; 
AC : Ativo Circulante; ECP : Exigível a Curto Prazo: 

 PC: Passivo Circulante;   

 

b) Comprovação de possuir índice de Endividamento igual ou inferior a 0,50 (zero vírgula cinquenta), 
conforme dados retirados do Balanço Patrimonial, segundo a fórmula abaixo: 

 

IE = (PC + E.L.P) / AT 
 

Onde: 
IE : Índice de Endividamento; ELP: Exigível a Longo Prazo; 

PC : Passivo Circulante;  

AT : Ativo Total;  

 

7.6.2 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, emitida nos últimos 90 (noventa) dias da data da entrega dos envelopes. 
 
7.6.3 - Comprovação de prestação de garantia, para manutenção da proposta, no valor equivalente a 
1% (um por cento) do valor global do(s) lote(s) de interesse, conforme respectiva planilha financeira, 
em qualquer das modalidades e nas mesmas condições previstas no parágrafo 1º, do artigo 56, da 
Lei Federal 8.666/93.  
 
I - caução em dinheiro realizada na Tesouraria do Município de Conselheiro Lafaiete; 
II - seguro-garantia; 
III - fiança-bancária. 
 
7.6.3.1 - VALORES  DAS  GARANTIAS: 
 
a) Lote nº 01: R$ 1.919,01 (mil, novecentos e dezenove reais e um centavo); 
 
b) Lote nº 02: R$ 3.312,85 (três mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos); 
 
c) Lote nº 03: R$ 3.355,16 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos); 
 
d) Lote nº 04: R$ 6.722,61 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos); 
 
7.6.3.1.1 - A garantia da proposta corresponderá ao 1% (um por cento) do valor global do lote de 
interesse. Caso o licitante pretenda concorrer em mais de 01 (um) lote, deverá prestar garantia em 
montante correspondente ao somatório dos valores individuais por lotes acima estabelecidos. 
 
7.6.3.2 - A garantia, quando caução em dinheiro, deverá ser efetuada pelas licitantes, através de 
depósito identificado na conta do Município de Conselheiro Lafaiete, CNPJ: 19.718.360/0001-51– 
Banco (001) – Banco do Brasil – Agência 0504-5 – Conta: 73.304-0. 
 
7.6.3.3 - O prazo de validade da garantia da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de abertura da presente licitação, sujeito à prorrogação, caso necessário. 
 
7.6.3.4 - A Garantia da Proposta, prestada pelos proponentes, à exceção da prestada pela licitante 
vencedora, poderá ser levantada pelos licitantes 10 (dez) dias após a data da homologação do 
resultado da presente licitação. 
 
7.6.3.5 - A Garantia da Licitante vencedora deverá ser complementada após a assinatura do contrato, 
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nos termos previstos na minuta de contrato. 
 

7.6.4 - Para análise e julgamento da Qualificação Econômico-Financeira e da Qualificação Técnica, a 
Comissão poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos, ou de profissionais especializados, 
sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal e consignado em ata, ou por meio de parecer 
conclusivo, que será juntado aos autos. 
 
7.7-  Da Autenticidade dos Documentos 

 
7.7.1 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação, sendo 
obrigatória a apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
7.7.2 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
 
7.7.3 - Os documentos retirados pela Internet terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
 
7.7.4 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de 
procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
7.8 - Da Inabilitação 
 
7.8.1 - Serão inabilitados os licitantes que: 
 
a) deixarem de atender às condições de participação ou quaisquer das exigências deste Edital; 
b) não apresentarem os documentos exigidos e/ou apresentarem qualquer dos documentos 

vencidos, incompletos, ilegíveis, contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer outro 
elemento que comprometa a sua autenticidade. 

 
7.8.2 - A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da fase de 
julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso. 
 
7.8.3 - Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por motivos 
relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após a 
classificação dos interessados. 
 
VIII – ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

  

8.1 - O envelope nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentado em envelope lacrado, 
preferencialmente em papel timbrado, em 01 (uma) via, datada, datilografada ou processada por 
computador, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas numeradas e rubricadas, com 
identificação da empresa proponente, contendo a assinatura do representante legal da Proponente, 
conforme modelo constante do Anexo V. Compõem a proposta: 
 
8.1.1 - Planilha de orçamento, preenchida de acordo com os valores ofertados, seguindo as planilhas 
orçamentárias constantes dos Anexos I a IV, conforme o lote interessado; 

 

8.1.2 - Planilha de composição analítica do BDI convencional, conforme modelo constante do Anexo 
X; 

 
8.1.3 - Planilha de cronograma de execução dos serviços, ajustada ao valor da proposta ofertada, 
conforme modelo de cronograma físico financeiro anexos ao Edital. 
 
8.2 - A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas no item 
anterior acarretará a desclassificação da licitante. 
 
8.3 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos 
fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem 
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como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular 
imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, no prazo estabelecido para 
impugnação do edital, para fins de esclarecimento por parte deste colegiado. 

 

8.4 - Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, 
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos 
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 
analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
8.5 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros 
aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do 
item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 
 
8.6 - A falta de data e/ou assinatura da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo 
desclassificado a licitante que não satisfizer tal exigência. 
 
8.7 - O prazo de validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
 
8.8 - No valor total dos serviços devem estar incluídos todos os custos de materiais, equipamentos, 
mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, todos os insumos e demais despesas diretas, e ainda, 
aquelas  referentes a benefícios e despesas indiretas (BDI), inclusive de mobilização, desmobilização, 
fornecimento de EPI’s, uniformes para os operários, comunicações, aluguéis, reprografia, veículos, 
combustíveis, impostos, bonificações, auxílio alimentação, impostos, taxas, seguros e demais 
despesas inerentes ao exercício da atividade a ser contratada. 
 
8.9 - Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências do Edital, que 
imponham condições ou ainda quando forem vagas, omissas e/ou apresentem irregularidades e/ou 
defeitos capazes de impedir ou dificultar o julgamento objetivo das propostas comerciais. 
 
8.10 - Será julgada vencedora da presente licitação a Proponente que atender a todas as exigências 
do Edital e seus anexos e que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 
 
8.11 - Para a verificação das propostas, a Comissão poderá solicitar o assessoramento de órgãos 
técnicos, ou de profissionais especializados, sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal 
e consignado em ata, ou por meio de parecer conclusivo, que será juntado aos autos. 
 
8.12 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta, ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimo a qualquer título. 
 
8.13 - A licitante deverá indicar o(s) preço(s) global(is) do(s) lote(s) a que se refere(m) a 
proposta, conforme documentos exigidos e constantes do presente instrumento convocatório. 
 
8.14 - Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo 
com as especificações técnicas. 
 
8.15 - Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do contratado em função das 
composições apresentadas pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. 

 
8.16 - A proposta apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
8.17 - Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e 
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer 
valor além dos centavos. 

 
IX – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 
9.1 - As empresas licitantes deverão apresentar juntamente com a Proposta de Preços, Planilha com 
a Composição do BDI (Modelo Anexo X), observando-se o limite máximo de 23,92%. 
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9.2 - A planilha de composição do BDI deverá apresentar a composição do BDI utilizado, segundo as 
rubricas constantes do Anexo X. 
 
9.3 - Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem a composição do BDI, 
apresentarem a planilha de composição do BDI em desacordo com o modelo previsto no item 9.2 
acima ou que apresente BDI superior a 23,92%. 
 
9.3.1 - Havendo divergência entre o valor do BDI aplicado na Planilha de Composição de Preços e o 
valor do BDI apresentado na Planilha de Composição de BDI, prevalecerá este último. 

 

X – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
10.1 - O processamento desta licitação estará a cargo da Comissão Permanente de Licitação, que 
julgará em estrita conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93. 
 
10.2 - A Comissão Permanente de Licitação se reunirá em sessão pública, no dia e horário agendado 
por este Edital, para a abertura dos envelopes. 
 
10.3 - A licitação terá duas fases: 
 
10.3.1 - Abertura dos Envelopes nº 01 – Documentos de Habilitação; 
10.3.2 - Abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta Comercial. 

 
10.4 - O não comparecimento de qualquer das Proponentes às sessões de abertura não impedirá 
que as mesmas se realizem. 
 
10.5 - Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa Proponente, 
o seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado através de Procuração/Carta de 
Credenciamento, com firma reconhecida, que deverá ser entregue antes do início da sessão de 
abertura, conforme previsto nesse Edital. 
 
10.6 - Aberta a sessão, os representantes das Proponentes serão convidados a rubricar, juntamente 
com os membros da Comissão, os envelopes de habilitação e de propostas comerciais das 
Proponentes. Após, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 1, que contêm os documentos de 
habilitação, para exame por parte dos presentes credenciados. 
 
10.7 - Ultrapassada a primeira fase do certame, não caberá a desclassificação por motivos 
relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes, ou somente conhecidos após 
julgamento. 
 
10.8 - A Comissão Permanente de Licitação não receberá envelope protocolizado em outro setor 
após o horário e data mencionados neste Edital. 
 
10.09 - Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, ou à Autoridade Superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 
 
10.10 - Concluído o exame da documentação apresentada e dos questionamentos que tenham sido 
formulados, cumprirá à Comissão Permanente de Licitação anunciar sua decisão com respeito à 
habilitação das empresas licitantes e consultá-las sobre seu eventual interesse em renunciar ao prazo 
recursal. 
 
10.11 - A Comissão Permanente de Licitação, caso julgue necessário, poderá suspender a sessão 
para analisar detidamente a documentação, dando publicidade ao resultado da habilitação em ocasião 
oportuna, bem como agendando a nova data de sessão de abertura das propostas. 
 
10.12 - Satisfeitos os requisitos da primeira fase (habilitação) sem que tenha havido recurso ou diante 
da manifestação expressa em ata de sua desistência pelos participantes devidamente credenciados, 
ou mediante o julgamento dos recursos administrativos ofertados, passar-se-á para a segunda fase, 
fase de julgamento das propostas. Os Envelopes nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL das Proponentes 
inabilitadas serão devolvidos lacrados, mediante recibo ou por via postal. 
 
10.13 - Os Envelopes nº. 02 - PROPOSTA COMERCIAL das Proponentes habilitadas serão abertos 
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em sessão pública, os documentos serão rubricados por todos os presentes, e a Comissão 
Permanente de Licitação examinará a conformidade da proposta com as exigências do edital e 
realizará a classificação das mesmas segundo o critério MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 
 
10.14 - Havendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o critério de 
desempate será o sorteio. 
 
10.15 - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI). 
 
10.16 - 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, nos termos previstos na LC 123/06, alterada pela LC 147/14. 
 
10.17 - No caso de empate em duas ou mais propostas, tendo dentre elas microempresa ou empresa 
de pequeno porte, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
10.17.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
10.17.2- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem10.15 acima, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese 
do item 10.16 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.17.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.16 deste Edital, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
10.17.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.15 e seguintes, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
10.17.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela 
Comissão, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão, que deverá ser entregue datilografada ou equivalente em papel timbrado da 
empresa, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da comunicação do resultado, lavrado em Ata. 
 
10.18 - O disposto no item 10.15 somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.19 - À Comissão Permanente de Licitação compete consignar, em ata circunstanciada, todos os 
fatos ocorridos e pronunciamentos, submetendo o procedimento à homologação da Autoridade 
Competente. 
 
10.20 - A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete se reserva o direito de, por despacho 
fundamentado da Autoridade Competente e, sem que caiba, em qualquer dos casos, direito de 
indenização à Proponente: 
 
a) Revogar a licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 
b) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso. 

 
XI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
11.1 - A Comissão de Licitações verificará se as propostas atendem as condições estabelecidas neste 
Edital e nos seus anexos, desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências, no todo ou 
em parte. 
 
11.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atendam aos requisitos deste instrumento convocatório; 

 
b) Apresentem preços simbólicos, de valor zero, superestimados ou manifestamente inexequíveis, 
incompatíveis com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do disposto no 
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art. 44, § 3º e art. 48, incisos I e II, da Lei Federal 8.666/93; 
 
c) Apresentarem valor superior ao valor definido pela Prefeitura para cada lote ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto. 
 
d) Apresentarem preços globais superiores aos constantes nas planilhas orçamentárias elaboradas 
pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, referente a cada lote licitado, conforme Anexos I, 
II, III e IV. 
 
e) Não apresentarem qualquer das planilhas previstas no item 8.1 deste edital. 
 
f) Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre 
a de valor menor; 
 
g) Contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades ou defeito de 
linguagem capazes de dificultar o julgamento. 

 
11.3 - O Preço Total das propostas (valor total do orçamento) será obtido segundo os critérios abaixo: 
 
a)  Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 
extenso, prevalecerá este último; 
 
b) Havendo divergência ente o valor da carta proposta e o valor da planilha de orçamento, 
prevalecerá este último; 
 
c) O Preço Total de cada item será o resultado da multiplicação do preço unitário proposto, pelo 
quantitativo de cada item registrado na planilha de orçamento, anexa ao edital; 
 
d) O Valor Total da proposta será o resultado da soma dos preços totais dos itens da respectiva 
planilha de preço. 
 
e) Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto 
no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação se fará por sorteio; 
 
f)  No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores e as disposições deste Edital; 
 
g) Do julgamento será lavrada ata circunstanciada em que será proclamado o resultado 
classificatório das propostas. 

 
11.4 - No julgamento das propostas será considerada vencedora, nos termos do art. 45, §1°, inc. I, 
da Lei 8.666/93, a Proponente que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, desde que 
atendidas todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

XII - DA IMPUGNAÇÃO 
 
12.1 - Qualquer cidadão é parte legítima pra impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, dirigindo-se à Comissão 
Permanente de Licitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil antes da abertura dos envelopes de habilitação, caso em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
12.3 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do processo 
licitatório, até o trânsito em julgado da decisão e ela pertinente. 
 
12.4 - As Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas, mediante protocolo presencial 
ou via postal, devendo: 
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12.4.1 - No caso de protocolo presencial: ser entregues no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, no horário de 12h às 16h, onde será efetuado o protocolo de 
recebimento. 
 
12.4.2 - No caso de protocolo via postal: serem encaminhadas ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, aos cuidados da Comisão Permanente de Licitação, em envelope 
lacrado contendo, em sua parte externa, a identificação completa do remetente, e, no seu interior, a 
documentação exigida nos itens 12.6 e 12.7. 
 
12.5 - A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete não admitirá impugnações por meios não 
previstos neste Edital, tampouco se responsabilizará, no caso de protocolo via postal, por 
impugnações endereçados e/ou entregues em locais diversos do Setor de Licitação, deixando 
de conhecer aqueles que não sejam recebidos no prazo legal. 
 
12.6 - Para Impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto com suas razões, 
os documentos necessários que identifiquem a empresa ou pessoa física (caso não seja sócio ou 
proprietário, deverá apresentar procuração registrada no cartório), bem como que identifique suas 
alegações. 
 

12.7 - Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação os seguintes documentos originais, 
autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente acompanhada do original para conferência 
pelos servidores municipais, em caso de pessoas jurídicas: 
 
12.7.1 - Contrato Social e alterações da empresa licitante. 
 
12.7.2 - Cópia do documento de identidade.  
 
12.7.3 - Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para representar a 
licitante perante a Administração Pública municipal.  
 
12.7.4 - Em se tratando de pessoa física, deverá ser apresentado o documento de identificação oficial. 
 
12.8 - A resposta à impugnação será divulgada através de comunicado a todos os licitantes via correio 
eletrônico e pelo site oficial do município, e, caso a legislação assim determine em determinados 
casos, também através da publicação na Imprensa Oficial e em jornais de grande circulação. 
 
12.9 - A participação nesta licitação implica em aceitação integral e irrestrita dos termos deste Edital, 
dos regulamentos administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigências e 
penalidades contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
XIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1 - Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de Empreitada por Preço 
Global por Lote. 
 
13.2 - Os preços máximos de referência por lote licitado e global do certame são aqueles definidos 
no item 3.2 deste Edital. 
 
13.3 - Os prazos de execução do objeto desta licitação serão os seguintes, contados da assinatura 
da Ordem de Serviço, conforme Termos de Referência e Conograma Físico e Financeiros, constantes 
dos Anexos I, II, III e IV: 
 
a) Lote nº 01: 60 (sessenta) dias; 
b) Lote nº 02: 120 (cento e vinte) dias; 
c) Lote nº 03: 60 (sessenta) dias; 
d) Lote nº 04: 180 (cento e oitenta) dias; 
 
13.4 - Após assinatura do contrato, a Secretaria Solicitante tem o prazo de até 30 (trinta) dias para 
realizar a nota de empenho/autorização dos serviços. 
 
13.5 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses, contados 
da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
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alterações. 
 
13.6 - Os atrasos verificados no prazo de execução da obra em decorrência de responsabilidade do 
CONTRATADO caracterizarão inexecução parcial do contrato, importando nas penalidades previstas 
no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93. 
 
13.7 - Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª via da 
Nota Fiscal de Serviços juntamente com o boletim de medição e documentação descrita no contrato. 
 
13.8 - Para a realização do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida 
sem rasura, em letra legível, o nome do Banco, número de conta bancária e agência, bem como 
dados do processo licitatório e contrato que originou a despesa e o Número de Empenho NE. 
 
13.9 - O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, sendo 
realizado de acordo com a Ordem de Fornecimento e aferição da entrega do serviço. 
 
13.10  - O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega 
do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN. 
 
13.11  - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 
competente Nota Fiscal/fatura em original, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras 
e Meio Ambiente, através de crédito em conta corrente do licitante vencedor. 
 
13.12  - Os recursos para execução do objeto serão provenientes do convênio nº 15.0073, de 13 de 
janeiro de 2015, celebrado entre o Município de Conselheiro Lafaiete e a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais – COPASA/MG, e respectivos termos aditivos. 
 
13.13 - Conforme pactuado no Termo de Convênio, é responsabilidade da COPASA/MG: 
 
13.13.1 - Receber, analisar e, se for o caso, aprovar formalmente as medições mensais apresentadas 
pelo Município, das obras e serviços efetivamente executados e dos materiais aplicados, em 
consonância com os projetos, até no máximo o 22º (vigésimo segundo) dia do mês da apresentação 
da medição; 
 
13.13.2 - Pagar mensalmente ao Município, até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente à 
apresentação da medição à COPASA/MG, os recursos financiros relaticos aos serviços e obras 
eecutados e, se for o caso os materiais e equipamentos utilizados na obra. 
 
13.13.3 - O desembolso de recursos pela COPASA/MG em razão do Convênio serão efetuados 
sempre no menor valor apurado entre os quantitativos e respectivos preços unitários constantes da 
planilha de orçamento de referência e o valor a ser contratado pelo Município através do presente 
processo licitatório. 
 
XIV - DAS OBRIGAÇÕES/DEVERES 

 
14.1. Compete ao Contratante: 
 
Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 
b) Atestar as faturas/notas fiscais; 
c) Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
e) Fornecer a documentação necessária à execução da obra tais como memoriais descritivos, 
projetos executivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros. 
 
14.2. Compete ao Contratado: 

 
Sem prejuízo das obrigações legais, o Contratado deverá: 
 
a) Assegurar durante a prestação dos serviços a proteção e conservação dos mesmos; 
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b) Prestar o serviço conforme as especificações contidas no Termo de Referência, no Memorial 
Descritivo, nos Projetos, nas Planilhas Orçamentárias, nos Cronogramas, no Edital e em seus anexos; 
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às 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, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
d) Providenciar as placas das obras, com seus dados indicativos, conforme orientação da 
Contratante (Município); 
e) Obedecer integralmente o Plano de Segurança da Obra, conforme as Normas de Segurança do 
Trabalho; 
f) Informar à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão do serviço, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para 
corrigir a situação; 
g) Realizar os serviços descritos no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Projeto e na Planilha 
Orçamentária de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT e demais disposições legais e resoluções específicas para a 
prestação do serviço; 
h) Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a que venha a ser 
aprovada, sempre liderada por engenheiro qualificado, com capacidade e poderes bastantes para 
representá-la perante a Contratante e ao gestor do contrato para resolver problemas referentes aos 
serviços de execução; 
i) Arcar com os custos de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de seu pessoal empregado, 
inclusive o transporte dos mesmos até os locais da obra, bem como o fornecimento de alimentação; 
j) Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços contratados, 
obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando o Contratante e seus respectivos prepostos 
isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho, seja eles de 
natureza cível ou criminal; 
k) Fornecer e fiscalizar o uso de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
equipamento de proteção coletiva (EPC); 
l) Manter à disposição do Contratante um representante legal com autoridade e capacidade de 
discutir o planejamento, a técnica, a forma e o controle dos serviços a serem executados, arcando 
com seus custos, não sendo permitida sua inclusão na planilha de custos e formação de preços; 
m) Instruir seu representante quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, inclusive 
quanto ao cumprimento das normas internas, segurança e medicina do trabalho; 
n) Manter disciplina no local dos serviços, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 
notificação, o funcionário considerado com conduta inconveniente pelo Contratante; 
o) Durante o processo de execução do projeto o Contratado deverá apresentar relatórios diários de 
obra (RDO), diariamente, concisos e contendo informações relevantes para o bom acompanhamento 
do Contratante durante a execução do projeto, a fim de que sejam averiguadas questões como prazo, 
materiais e procedimentos adotados a fim de garantir a eficiência e presteza nos serviços prestado 
pelo Contratado; 
p) Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não 
causar transtornos para a fiscalização do Contratante, devendo sempre retirar o entulho para locais 
externos ao terreno, após a execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas formas 
relativas à proteção ambiental; 
q) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
descritos, devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação do Contratante, 
que se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade especificados; 
r) Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 
s) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou 
não dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela 
Contratante, com fulcro no art. 70 da Lei nº 8.666/93; 
t) Responsabilizar-se pelo atendimento das disposições legais, normas técnicas e resoluções 
específicas para a prestação do serviço; 
u) Demais determinações previstas no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Projeto e Planilha                
Orçamentária; 
 
14.3. O Contratado deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos, 
contados após a emissão da Ordem de Serviço, os seguintes documentos: 
a) Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA, do serviço objeto da licitação; 
b) Abertura de certificado de matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência e matrícula CEI; 
c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT e 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme as Normas Regulamentares 
(NR) 18 e 07 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 
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d) Atestados de Saúde Operacional (ASO) dos profissionais que farão parte da equipe; 
e) Ficha Técnica de distribuição de equipamento de proteção individual e conjunta; 

 

VX – PENALIDADE 
 
15.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com o Contratante e toda a Administração Pública Federal 
e Estadual, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato, bem como 
das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que: 
 
15.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato;  
 
15.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar 
documento falso;  
 
15.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
 
15.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado; 
 
15.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 
 
15.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 
 
15.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 
 
15.1.8 - A aplicação da sanção de que trata o subitem 15.1 implicará ainda o descredenciamento do 
Contratante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, quando 
este estiver sido implantado neste Município; 
 
15.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 
8.666/93, aplicam-se a este Contrato. 
 
15.2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a Contratante poderá aplicar sanções de 
natureza moratória e punitiva ao Contratado, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
15.3 - Poderá o Contratado ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante 
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do parágrafo único, do artigo 416, do Código 
Civil. 
 
15.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante poderá 
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 
15.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer 
obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento 
do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, 
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes 
casos: 
 
15.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um 
período de 05 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 
 
15.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou 
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados 
do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 
 
15.4.1.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 
(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela 
empresa contratada. 
 
15.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, 
sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 
 

15.4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta ao Contratado, pelo Ordenador de 
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Despesas do Contratante, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução 
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
 
15.4.2.1 - Nos casos de atrasos: 

 
15.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da 
licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 
vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
15.4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da 
licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 
em caráter excepcional, e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
15.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 
entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 15.4.2.1.1 e 
15.4.2.1.2; 
 
15.4.2.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 

 
15.4.2.2.1 - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela Contratante ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 
 
15.4.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da 
licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega. 
 
15.4.2.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 
8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a 
oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte 
ordem: 
 
15.4.2.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, 
15.4.2.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; 
15.4.2.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 
15.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Contratante ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será 
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de 
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 
 
15.4.2.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
a) O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e 
b) A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
 
1.5.2.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
1.5.2.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o 
objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver 
justificado interesse do Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as 
penalidades na forma dos subitens 15.4.2.1 e 15.4.2.2. 
 
15.4.3 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral do Contratado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Município, quando este estiver implantado, 
de acordo com os prazos a seguir: 
 
15.4.3.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 
qualquer fase da licitação; 
 
15.4.3.2- Por até 02 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro  do prazo  de  validade  de sua  
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proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou 
fraudar na execução do Contrato. 
 
15.4.3.3 - Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada: 
 
15.4.3.3.1 - Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
15.4.3.3.2 -Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
15.4.3.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 15.4.2 e não efetuar o pagamento. 
 
15.4.3.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
 
a) O Setor responsável pelas licitações do Contratante, quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
b) Ordenador de Despesas do Contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 
o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 
 
15.4.4 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente 
pelo Secretário do Município responsável, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
 
15.4.4.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 
94, 95, 96 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.5 - Disposições gerais 

 
15.5.1 - As sanções previstas nos subitens 15.4.3 e 15.4.4 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato: 
 
15.5.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
15.5.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
15.5.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
15.6 - Do direito de defesa 

 
15.6.1 - É facultado ao Contratado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação. 
 
15.6.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão Contratante, por intermédio da 
autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
15.6.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário; 
 
15.6.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a 
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos 
Diários Oficiais da União e do Estado de Minas Gerais, devendo constar: 
 
15.6.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

 
15.6.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

 
15.6.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e 
 
15.6.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. 
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15.7 - Do assentamento em registros 

 
15.7.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da União, do Estado de 
Minas Gerais e do Município as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 15.4.1 e 15.4.2, as 
quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 
65, § 8º, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.7.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 
ou na entidade. 
 
15.8 - Da sujeição a perdas e danos 

 
15.8.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará 
sujeita,  ainda, à composição das perdas e danos causados ao Contratante pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias. 

 

XVI – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1 - O Contratado deverá entregar ao Contratante, no ato da assinatura do presente, a Garantia de 
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta 
(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa 
das modalidades indicadas na Lei nº. 8.666/93, sob pena de aplicação das cominações previstas 
neste instrumento. 
 
16.2 - O Contratado poderá optar por uma das modalidades previstas no § 1º, do artigo 56, da Lei 
Federal 8.666/93: 
 
a) caução em dinheiro junto à tesouraria da PREFEITURA; 
b) seguro-garantia com validade não inferior a 12 (doze) meses; 
c) carta-fiança bancária com validade não inferior a 12 (doze) meses. 
 
16.2.1 - A garantia, quando caução em dinheiro, deverá ser efetuada pelas licitantes, através de 
depósito identificado na conta do Município de Conselheiro Lafaiete, CNPJ: 19.718.360/0001-51– 
Banco (001) – Banco do Brasil – Agência 0504-5 – Conta: 73.304-0. 
 
16.3 - A garantia visa assegurar o pleno cumprimento, pelo Contratado, das obrigações estipuladas 
neste contrato. 
 
16.4 - A garantia deverá ser prestada no ato de assinatura do contrato, impreterivelmente, sob pena 
de não liberação do contrato para assinatura e aplicação de penalidades cabíveis. 
 
16.5 - A garantia prestada será restituída ou liberada após o término do contrato e competente 
recebimento da obra. 
 
16.6 - É condição indispensável para liberação da caução a apresentação da certidão de baixa da 
matrícula CEI da obra e apresentação da CND respectiva. 
 
16.7 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
16.8 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação 
de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá 
proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido 
notificada. 
 
16.9 - Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento 
em que a contratada foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das mesmas. 
 
16.10 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações 
a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 30 
(trinta) dias da solicitação da contratada. 
 
16.11 - Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pelo Contratado, respeitadas as 
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demais condições contratuais, será acrescida do valor correspondente ao saldo de depósito da conta 
bancária remunerada em que ficou depositado o valor. 

 
XVII - DO REAJUSTAMENTO 
 
17.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os 
prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme 
os procedimentos: 
 
a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 35, 
da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica; 
 
b) A data base adotada será da assinatura do contrato. 
 
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 

 
R = V x I–Io = onde: 
R - Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da 
data base); Io – Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base. 

 

17.2 - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 
caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa do 
Contratado conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização do Contratante. 
 
17.3 - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 
17.4 - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível ao Contratado, os preços contratuais 
serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 17.1, obedecendo-se os seguintes critérios: 
 
17.5 - Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos 
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro; 
 
17.6 - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem 
executados. 
 
17.7 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
 
17.8 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier 
a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
17.9 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
XVIII - DOS RECURSOS 
 
18.1 - Será facultado à licitante, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores: 
 
18.1.1 -  Interposição de recurso, nos seguintes casos: 
 
a) da habilitação ou inabilitação da licitante, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação; 
b) da classificação ou desclassificação das propostas, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação; 
c) anulação ou revogação desta Concorrência, dirigido ao Chefe do Executivo Municipal; 
d) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo Municipal. 
 
18.1.2  - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não couber recurso 
hierárquico. 
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18.2 - Os recursos administrativos deverão ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, devidamente fundamentados e assinados por 
representante legal da Recorrente, dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, obedecendo-se os 
termos do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
18.3 - As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos demais presentes; 
 
18.4 - Quaisquer recursos referentes a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, aos 
cuidados da Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolizados no Setor de licitação 
desta Prefeitura para: 

 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG 
CNPJ Nº 19.718.360/0001-51 
A/C : Comissão Permanente de Licitação 
Av. Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10, Centro, Conselheiro Lafaiete, MG, CEP 36.400-026 

 
18.5 - Será admitida a interposição mediante protocolo presencial ou via postal, sendo que os 
recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
 
18.5.1 - Ser apresentado em uma via original, datilografada ou processada por computador, contendo 
razão social, CNPJ, endereço e, preferencialmente, endereço eletrônico, rubricado em todas as folhas 
e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 
 
18.5.2 - No caso de protocolo presencial: ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, no horário de 12h às 16h, onde será efetuado o protocolo de 
recebimento. 
 
18.5.3 - No caso de protocolo via postal: ser encaminhado ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, aos cuidados do Pregoeiro Oficial, em envelope lacrado contendo, em 
sua parte externa, a identificação completa do remetente, e, no seu interior, o documento nos moldes 
descritos no item 18.5.1.  
 
18.6 - O resultado do recurso será divulgado através de comunicado a todos os licitantes via correio 
eletrônico e pelo site oficial do município, e, caso a legislação assim determine em determinados 
casos, também através da publicação na Imprensa Oficial e em jornais de grande circulação. 
 
18.7 - A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete não admitirá a interposição de recursos 
por meios não previstos neste Edital, tampouco se responsabilizará, no caso de protocolo via 
postal, por recursos endereçados e/ou entregues em locais diversos do Setor de Licitação, 

deixando de conhecer aqueles que não sejam recebidos no prazo legal. 
 

18.8 - Interposto recurso, dele será dada ciência aos demais licitantes, através de e-mail, que poderão 

impugná-lo no prazo previsto no art. 109, §3º, da Lei Federal 8.666/93. 
 

18.9 - Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do instrumento de recurso ou 
das impugnações aos recursos e aos termos do instrumento convocatório, por meio de procuração 
com firma reconhecida, anexada ao recurso ou impugnação. 

 
XIX - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
19.1 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de publicação do resultado do julgamento da 
proposta comercial, se não houver recurso, será homologado o resultado da licitação. 
 
19.2 - A licitante vencedora deverá comparecer, no prazo de até no máximo 05 (cinco) dias, à 
Prefeitura Municipal para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação. No ato da 
assinatura do contrato deverão ser apresentados os documentos indicados no item 20 abaixo. 
 
19.2.1 - O prazo para o início dos serviços é de até 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato 
mediante emissão da “Ordem de Serviços”. 
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19.3 - O não atendimento da convocação por parte da adjudicatária para a assinatura do contrato, ou 
sua recusa injustificada em assiná-lo, no prazo definido pelo edital, será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o infrator às sanções legais cabíveis e à 
execução da garantia da proposta. 
 
19.4 - Se a licitante vencedora não aceitar a adjudicação ou convocada, não comparecer para 
assinatura do contrato ou não apresentar a documentação exigida para assinatura do contrato, serão 
convocados os demais participantes classificados, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços. 
 
19.5 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior com os demais participantes convocados, a 
Prefeitura de Conselheiro Lafaiete poderá revogar a presente licitação, sujeitando a empresa faltosa 
às sanções legais cabíveis. 

 
XX - DA CONTRATAÇÃO 
 
20.1. Observar-se-ão, na formalização do contrato, os dispositivos deste Edital e do art. 55 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
20.2 - Na data fixada para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar a seguinte 
documentação, como condição para assinatura do contrato: 
 
20.2.1 - Garantia do contrato conforme previsto neste edital. 
 
20.3 - Considerar-se-á executado o contrato com o integral cumprimento de seu objeto, o que será 
certificado por meio do Termo de Recebimento Definitivo da serviço. 
 
XXI – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 
21.1 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura, 
observada a legislação vigente e em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
 
21.1.1 - O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização e pelo ateste dos 
serviços contratados, bem como pela gestão de prazos e condições do contrato. 
 
21.1.2 - O Contratante se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de 
agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de 
Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor 
 
21.2 - A medição dos serviços será feita periodicamente, por representante da Prefeitura, devendo os 
quantitativos apurados ser lançados nos respectivos Boletins de Medição. 
 
21.3 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo o Contratado 
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das 
Especificações Técnicas. 
 
21.4 - O Contratado ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas especificações, 
não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Prefeitura Municipal de 
Conselheiro Lafaiete/MG. 
 
XXII - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
 
22.1 - Os serviços deverão ser executados conforme cronograma físico financeiro, projetos, planilhas 
orçamentárias e memorial descritivo. 
 
22.2 - As despesas de transporte, frete, entrega, instalação, mão de obra, montagens/desmontagem, 
mobilização/desmobilização são de responsabilidade da Contratada, estando inclusas no preço final. 
 
22.3 - Fica assegurado a Contratante o direito de rejeitar os produtos/serviços entregues/executados 
em desacordo com as especificações e condições deste Edital, do Termo de Referência e do 
instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
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22.4 - Caso a substituição/reparo não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo 
em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções legais. 
 
22.5 - O recebimento provisório dos serviços será realizado no ato da entrega pelo servidor 
responsável, para posterior verificação da conformidade com as especificações constantes deste 
Edital, do Termo de Referência e do contrato. 
 
22.6 - O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos, contados 
a partir do recebimento provisório, após verificação de sua compatibilidade com as especificações 
descritas neste  Edital, no Termo de Referência e no contrato, e sua consequente aceitação mediante 
emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. 
 
22.7 - A expedição da Ordem de Serviço será feita em até 30 (trinta) dias após a confecção da nota 
de empenho/autorização, podendo ser prorrogada a critério do Município. 
 
22.8 - Critério de aceitação do serviço: A empresa executora deverá apresentar os certificados de 
qualidade dos produtos empregados na obra, obedecidas a recomendações das normas pertinentes, 
documentos estes que são fornecidos pelos fabricantes. Os certificados, que devem ser devidamente 
arquivados pela fiscalização, devem conter os resultados dos ensaios feitos para o controle 
tecnológico que comprovem a qualidade do produto. 
 
22.8.1 - Este procedimento permite uma rastreabilidade futura, em caso de deficiência no 
desempenho dos produtos. 
 
22.8.2 - Para aprovação dos serviços a fiscalização irá acompanhar a execução de todas as etapas 
descritas nos procedimentos executivos, atentando que os trabalhos foram realizados conforme as 
recomendações constantes no documento. 
 
22.8.3 - Os serviços serão aceitos mediante estarem executados conforme projeto, memoriais e 
planilhas orçamentárias, e ter havido limpeza e descarte do entulho gerado. 
 
XXIII - DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
23.1 - Observar-se-ão, na formalização do contrato, os dispositivos deste Edital e do art. 55 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
23.2 - Considerar-se-á executado o contrato com o integral cumprimento de seu objeto, o que será 
certificado por meio do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 
 
23.3 - A Contratada não poderá ceder o contrato a qualquer pessoa física ou jurídica. 
 
23.4 - A Contratada não poderá subcontratar as atividades objeto do contrato, salvo mediante 
expressa concordância da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, mantendo-se em qualquer 
hipótese a integral responsabilidade da Contratada pela execução satisfatória dos serviços, e desde 
que comprovado que a subcontratada atende a todas as exigências de habilitação deste Edital. 
 
23.5 - O contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras, através de profissional 
especialmente designado. 

 

XXIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 

24.1 - Os serviços só serão iniciados mediante autorização por escrito, a qual se dará através de 
requisição/ordem de serviços emitido pelo órgão competente do Município. 

 

XXV - DAS DIVERGÊNCIAS, DÚVIDAS E OMISSÕES 
 

25.1 - No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, prevalecerá primeiramente o contido no projeto, seguindo as especificações e, por 
último, a planilha orçamentária, sempre consultada a autoridade requisitante da licitação. 

 

25.2 - Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior 
escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão 
as primeiras, sempre consultada a autoridade requisitante da licitação. 
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25.3 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas especificações técnicas constantes deste 
edital serão resolvidas pela autoridade requisitante da licitação. 

 
XXVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
26.1 - Além das disposições expressas neste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação aplicável à 
matéria. 
 
26.2 - Fica assegurado ao Município de Conselheiro Lafaiete o direito de anular esta licitação por 
motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba qualquer indenização 
aos licitantes. 
 
26.3 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, de acordo com a 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
26.4 - A Comissão de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, 
desde que tais erros não alterem o conteúdo. 
 
26.5 - Fica expressamente vedada à apresentação de propostas alternativas, ficando a licitante que 
assim proceder sumariamente desclassificada. 
 
26.6 - O Município de Conselheiro Lafaiete poderá optar pelos acréscimos e supressões que se fizerem 
necessárias nos serviços licitados até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, de acordo com o § 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
26.7 - O Município de Conselheiro Lafaiete reserva para si o direito de não aceitar ou receber prestação 
dos serviços e relatórios em desacordo com o previsto neste edital e seus anexos pertinentes ao objeto 
podendo rescindir o contrato nos termos previsto no art. 77 da Lei 8.666/93 sem prejuízo das sanções 
previstas. 
 
26.8 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas ligadas 
à contratada designadas para a execução do objeto contratado, sendo a contratada a única 
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e os 
seus profissionais ou contratados, previstos na legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, 
social, de caráter secundário ou qualquer outra. 
 
26.9 - A contratada por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encargo assume inteira 
responsabilidade pelos danos ou prejuízo causados direta ou indiretamente à Prefeitura, seus 
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado ou da omissão 
em executá-lo, resguardando-se ao Município de Conselheiro Lafaiete direito de regresso na hipótese 
de ser compelido a responder por tais danos e prejuízos. 
 
26.10  - A contratada bem como seus agentes, prepostos e empregados se obrigam a guardar sigilo 
sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo Município de Conselheiro Lafaiete ou obtidos 
em razão da execução do objeto contratado, sendo vedada qualquer reprodução dos mesmos durante 
a vigência do contrato e após o término do mesmo. 
 
26.11 - Todas as informações, resultados e relatórios e quaisquer documentos obtidos ou elaborados 
pela contratada durante a execução do objeto do contrato, serão de propriedade do Município de 
Conselheiro Lafaiete, não podendo ser utilizados, divulgados ou reproduzidos parta qualquer fim, 
senão com prévia e expressa autorização dessa, sob pena de responsabilidade administrativa, civil, 
criminal nos termos da legislação vigente. 
 
26.12  - A Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva 
por eventuais danos causados ao Município de Conselheiro Lafaiete, ou a terceiros, inclusive por 
acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes 
de culpa ou dolo da Contratada, ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 
 
26.13  - Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituam seu objeto 
deverão pagos, regularmente, pela Contratada, e por sua conta exclusiva. Competirá igualmente à 
Contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação 
trabalhista e de previdência social, pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços 
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avençados. 
 

26.14 - Fica assegurado à Secretaria Municipal de Obras, com fundamento no interesse público, sem 
que caibam aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, o direito de alterar as 
condições deste Edital, especificações ou qualquer documento pertinente a esta licitação, bem como 
a Administração revogar a presente licitação, ou anulá-la sempre que ocorrer ilegalidade de ofício ou 
por provocação de terceiros, em qualquer de suas fases, respeitada a Lei de Licitações. 
 
26.15  - Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
retificação não alterar a formulação das propostas. 
 
26.16  - As empresas e/ou representantes obrigam-se a acompanhar as publicações referentes a este 
processo no site www.conselheirolafaiete.mg.gov.br e as publicações no Diário Oficial “Minas Gerais”, 
com vista a possíveis alterações e avisos.  

 
26.17  - Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação 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. 

 
26.18  - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, é competente o foro da comarca 
do Município de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 
Conselheiro Lafaiete, 05 de julho de 2019. 

 
 

KILDARE BITTENCOURT DUTRA 
Presidente da CPL 
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TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE Nº 01 
 

 
 
1. DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada na 
execução de servidos técnicos de engenharia para fabricação, fornecimento e montagem de 
campo da estrutura metálica para uma ponte mista rodoviária. 
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
  
Os serviços a contratar abrangem a execução, fabricação, fornecimento e montagem de campo 
da estrutura metálica para uma ponte mista rodoviária sobre o córrego Bananeiras na rua 
Geraldo Marques, bairro Carijós, em Conselheiro Lafaiete, MG, com extensão de 16,00m e 
largura de 5,00m. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A execução desta ponte proporcionará melhor fluidez e organização do tráfego de veículos e 
pedestres nos bairros contemplados e fazem parte do convênio celebrado entre o Município de 
Conselheiro Lafaiete e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA MG. 
Este convênio tem por objeto a conjugação de esforços dos convenentes para a execução pelo 
Município, com recursos destinados pela COPASA MG, das obras e serviços de infraestrutura 
objetivando a proteção do interceptores, redes coletoras de água, de acordo com os planos de 
trabalho elaborados pelo Município e aprovados pela COPASA MG. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Conforme Projeto e Especificação Técnica para Fabricação, Fornecimento e Montagem de 
Campo em anexo. 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  
 

DESENHO REV CONTEÚDO 

15.014.PCL.DD.E
S 

B CONJUNTO DE AMORTECEDORES 

15.021.PCL.DD.
CI 

C PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO 

15.022.PCL.DD.
CI 

B PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO 

15.031.PCL.DD.E
S 

B ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL- CONJUNTO E 
DETALHES 

15.034.PCL.DD.E
S 

B ARTICULAÇÃO MISTA- DIAGRAMA DE MONTAGEM 

15.035.PCL.DD.E
S 

B ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL- DETALHES 

 
6.      CAPACIDADE TÉCNICA 

 
A execução será por empresa tecnicamente especializada. Tal comprovação se dará conforme 
segue, e a documentação constante da inscrição deve estar organizada, completa e apresentada 
na seguinte ordem com dispositivos separadores os mais claros possíveis:  
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a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Arquitetura – 
CREA e/ou CAU, em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra 
jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG.  

b) Certidões de Registro atualizadas do RT, na entidade profissional competente da Empresa e 
de todos os seus profissionais Responsáveis Técnicos.  

c) Apresentação pela licitante do seu quadro técnico administrativo compatível com este objeto, 
relacionando a quantidade e função dos profissionais necessários para a condução das obras, 
tais custos deverão estar inclusos no BDI.  

d) Declaração indicando quais profissionais (Engenheiro, Arquiteto) que serão os responsáveis 
técnicos da empresa encarregado de acompanhar a execução da obra; 

e) Declaração / compromisso de manter, na condução das obras, o profissional cujo atestado 
venha a atender a exigência da alínea “b” acima.  

f) Prova de que os profissionais, designado como Responsável Técnico (RT- Engenheiro e 
Arquiteto) pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega 
da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu vínculo 
por intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor, o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços 
com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

g) No decorrer da execução da obra, os profissionais indicados como RT, poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30 §10, da Lei Federal nº 8.666/93, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
Apresentar documento que ateste isso. 

h) Comprovação de a CONTRATADA possuir em seu corpo técnico, na data prevista do Edital, 
profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) 
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este Conselho, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas de complexidade 
equivalente às do objeto da presente licitação. 

Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem nenhum outro 
que não tenha se originado de contratação. 

Os documentos acima deverão vir acompanhados preferencialmente da cópia do Contrato de 
Prestação de Serviços, para aferição do escopo de serviço com características semelhantes ao 
objeto licitado. Só serão aceitos contratos concluídos.  

A ausência da apresentação dos documentos acima listado desabilita o candidato a participar 
do presente certame.  

7.     CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DO SERVIÇO 
 
A empresa licitante interessada, deverá visitar o local de execução dos serviços, para conhecer 
as peculiaridades locais, analisando todos os aspectos necessários para a devida execução da 
obra. Os custos que advierem dessas visitas serão arcados exclusivamente pela licitante, 
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vedada sua computação no cálculo das planilhas de custos, para elaboração de suas propostas. 
A empresa deverá fornecer declaração devidamente assinada pelos responsáveis, de que 
possui completo conhecimento das peculiaridades inerentes à execução dos serviços e sobre o 
local do serviço, assumindo total responsabilidade pela declaração, ficando impedida no futuro 
de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza 
técnica ou financeira. 
 
8.      PLACA DE OBRA 
 
Deverá ser mantida na obra, em local previamente determinado, placa de identificação conforme 
Padrão COPASA, que deverá ser confeccionada em chapa galvanizada 26. As chapas serão 
afixadas com rebites 410 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e 
metalon 20 mm x 20 mm, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com 
fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Deverão constar logo e nome da Prefeitura, logo e nome 
da COPASA, ano de administração (2017-2020), nome da obra (CONSTRUÇÃO PONTE DE 
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO (MISTA)- ENDEREÇO DA OBRA), Valor total 
da obra, Município, Objeto, agentes participantes, início e término da obra. Antes de executar a 
placa, apresentar modelo à fiscalização da Prefeitura para aprovação. 
 

 
Figura 1-Modelo de placa de obra 
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Figura 2-Fundo e estrutura da placa 

Dimensões placa: 3,00 x 1,50m 

 

      9.   PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
 

 Os serviços descritos neste Termo deverão ser executados conforme cronograma físico financeiro, 

projetos, planilhas orçamentárias e o memorial descritivo. 

 As despesas de transporte, frete, entrega, instalação, mão de obra, montagens/desmontagem, 

mobilização/desmobilização são de responsabilidade da contratada, estando inclusas no preço final. 

 Fica assegurado a Contratante o direito de rejeitar os produtos/serviços entregues/executados em 

desacordo com as especificações e condições no memorial descritivo, planilhas orçamentárias, 

projetos, edital e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar 

os itens irregulares, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 Caso a substituição/reparo não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo em 

atraso na entrega, bloqueio de pagamentos e sujeita à aplicação das sanções legais. 

 O recebimento provisório dos serviços será realizado no ato da entrega pelo servidor responsável, 

para posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no memorial 

descritivo, planilhas orçamentárias, projetos, edital e do contrato. 

 O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 

do recebimento provisório, após verificação de sua compatibilidade com as especificações descritas 

no memorial descritivo, planilhas orçamentárias, projetos, edital e no contrato, e sua consequente 

aceitação mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. 

 A expedição da Ordem de Serviço será feita no prazo especificado em contrato após a confecção 

da nota de empenho/autorização, podendo ser prorrogada a critério do Município. 

 Critério de aceitação do serviço: A empresa executora deverá apresentar os certificados de 

qualidade dos produtos empregados na obra, obedecidas a recomendações das normas pertinentes, 

documentos estes que são fornecidos pelos fabricantes. Os certificados, que devem ser devidamente 

arquivados pela fiscalização, devem conter os resultados dos ensaios feitos para o controle 

tecnológico que comprovem a qualidade do produto. 

Este procedimento permite uma rastreabilidade futura, em caso de deficiência no desempenho dos 

produtos. 

Para aprovação dos serviços a fiscalização irá acompanhar a execução de todas as etapas descritas 
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nos procedimentos executivos, atentando que os trabalhos foram realizados conforme as 

recomendações constantes no documento. 

Os serviços serão aceitos mediante estarem executados conforme projeto, memoriais e planilhas 

orçamentárias, e ter havido limpeza e descarte do entulho gerado. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei no 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações da Contratante: 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 

 Atestar as faturas/notas fiscais; 

 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

 Fornecer a documentação necessária à execução da obra tais como memoriais descritivos, projetos 

executivos, planilhas orçamentarias e cronograma físico-financeiros. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Sem prejuízo das obrigações legais, a Contratada deverá: 

 Assegurar durante a prestação dos serviços a proteção e conservação dos mesmos; 

 Prestar o serviço conforme as especificações contidas nos Projetos, Especificação Técnica, 

Planilhas Orçamentárias, Cronogramas, no Edital e seus anexos; 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às 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, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

 Providenciar as placas das obras, com seus dados indicativos, conforme orientação da Contratante 

(Município); 

 Obedecer integralmente o Plano de Segurança da Obra, conforme as Normas de Segurança do 

Trabalho; 

 Informar ao à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 

a conclusão do serviço, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas 

para corrigir a situação; 

 Realizar os serviços descritos no Termo de Referência, Projeto, Especificação Técnica e na Planilha 

Orçamentária de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo 

rigorosamente às normas da ABNT e demais disposições legais e resoluções específicas para a 

prestação do serviço.  

 Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a que venha a ser 

aprovada, sempre liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes para 

representá-la perante a Contratante e ao gestor do contrato para resolver problemas referentes aos 

serviços de execução. 

 Arcar com os custos de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de seu pessoal empregado, 

inclusive o transporte dos mesmos até os locais da obra, bem como o fornecimento de alimentação. 

 Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços contratados, obedecendo 

aos requisitos legais pertinentes, ficando a Contratante e seus respectivos prepostos isentos de 

qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho, seja eles de natureza cível 

ou criminal. 

 Fornecer e fiscalizar o uso de uniformes, crachás e equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

equipamento de proteção coletiva (EPC). 

 Manter a disposição da Contratante um representante legal com autoridade e capacidade de discutir 

o planejamento, a técnica, a forma e o controle dos serviços a serem executados, arcando com seus 

custos, não sendo permitida sua inclusão na planilha de custos e formação de preços. 
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 Instruir seu representante quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive 

quanto ao cumprimento das normas internas, segurança e medicina do trabalho. 

 Manter disciplina no local dos serviços, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

notificação, o funcionário considerado com conduta inconveniente pela Contratante. 

 Durante o processo de execução dos serviços a Contratada deverá apresentar relatórios de diários 

de obra (RDOs), diariamente, concisos e contendo informações relevantes para o bom 

acompanhamento da Contratante durante a execução dos serviços, a fim de que sejam averiguadas 

questões como prazo, materiais e procedimentos adotados a fim de garantir a eficiência e presteza 

nos serviços prestado pela Contratada. 

 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não 

causar transtornos para a fiscalização da Contratante, devendo sempre retirar o entulho para locais 

externos ao terreno, após a execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas formas 

relativas à proteção ambiental. 

 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, 

devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da Contratante, que se 

reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade especificados. 

 Ser responsável pelas determinações previstas no Projeto, Planilha Orçamentária e Especificação 

Técnica. 

 Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou não 

dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela 

Contratante, com fulcro no art. 70 da Lei no 8.666/93;  

 Responsabilizar-se pelo atendimento das disposições legais, normas técnicas e resoluções 

específicas para a prestação do serviço. 

 

11.1    A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos, contados 

após a emissão da Ordem de Serviço, os seguintes documentos: 

-   Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA, do serviço objeto da licitação; 

-   Abertura de certificado de matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência e matricula CEI; 

-  Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT e Programa 

de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme as Normas Regulamentares (NR) 18 e 07 

da Portaria nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

-    Atestados de Saúde Operacional (ASO) dos profissionais que farão parte da equipe; 

-    Ficha Técnica de distribuição de equipamento de proteção individual e conjunta; 

 

12.     PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

-  O prazo de execução do objeto será de 60 (sessenta) dias, contados da sua assinatura, podendo tal prazo 

ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

- O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da legislação vigente, 

mediante termo aditivo. 

 

13.    DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

- Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª via da Nota Fiscal de 

Serviços juntamente com o boletim de medição e documentação descrita no contrato. 

- Para a realização do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em 

letra legível, o nome do Banco, número de conta bancária e agência, bem como dados do processo 

licitatório e contrato que originou a despesa e o Número de Empenho NE. 

- O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, sendo realizado de acordo 

com a Ordem de Fornecimento e aferição da entrega do serviço. 

- O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do serviço, 
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forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da competente Nota 

Fiscal/fatura em original, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, 

através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante. 

- O pagamento estará vinculado ao repasse do recurso da COPASA MG. 

 

14.    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

          

02-027-001 17.512.0016 1155  44.90.51.00 FONTE DE RECURSO 100  

 

15.  DA FISCALIZAÇÃO 
 

- O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os Contratados serão 

feitos pelo servidor responsável pela fiscalização da obra, em conformidade com o disposto no art. 67 

da Lei n° 8.666/93. 

 

- O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização e pelo ateste dos serviços 

contratados, bem como pela gestão de prazos e condições do contrato. 

 

- O Contratante se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente 

técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência 

estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. 

 

16.    CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O material oriundo da demolição deverá ser convenientemente acondicionado e transportado para 

descarte de acordo com normas e procedimentos da contratante. Todo entulho/lixo gerado deverá ser 

retirado do local até o final da tarde e ser descartado adequadamente. 

A CONTRATADA deverá obedecer todas as Especificações Técnicas e de Projeto, e as orientações 

da equipe de fiscalização. 

Faz parte do escopo da CONTRATADA o suporte técnico à CONTRATANTE até a aprovação de 

todo o serviço executivo. 

A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias, sempre que for 

solicitada sua participação pela CONTRATANTE, em Conselheiro Lafaiete/MG. Todas as reuniões 

deverão ser acompanhadas pelo Coordenador da execução e pelo especialista de cada área, sempre que 

necessário. 

 

Conselheiro Lafaiete, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

 
  

 

                                  _________________________________________ 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente 
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SOBRE O CÓRREGO BANANEIRAS NA RUA GERALDO MARQUES 
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1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO 
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1. OBJETIVO 

Esta especificação contém os dados e informações necessárias para aquisição com fornecimento e pintura 
da base e acabamento dos itens listados nesta especificação, conforme desenhos de fabricação e detalhamento 
das listas de materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, MG (P.M.C.L.). 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

a) As exigências desta Especificação que não forem atendidas deverão ser claramente mencionadas no item 

“DESVIOS” da proposta técnica. Caso nenhum desvio for declarado na proposta, será considerado que a 

proposta está em completa concordância com esta Especificação e demais documentos relacionados. 

b) É responsabilidade da PROPONENTE esclarecimento de todo este escopo junto a CONTRATANTE incluindo, 

principalmente, a retirada de dúvidas sobre os serviços e suas abrangências. A CONTRATANTE deverá 

disponibilizar todos os documentos existentes para a elucidação das duvidas e, naqueles casos em que 

estes documentos necessários ainda não estejam disponíveis, a PROPONENTE deverá fazer uso de sua 

experiência em projetos similares no levantamento dos materiais necessários e a composição dos custos 

envolvidos. 

c) Deverá ser considerado que todos os trabalhos envolvidos deverão estar em acordo com as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

aplicáveis. 

d) A critério da CONTRATANTE poderão ser fixadas reuniões periódicas, na própria obra ou no escritório da 

CONTRATANTE, para acompanhamento dos serviços. 

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

O escopo de fornecimento desta especificação compreende: 

 Fabricação e fornecimento da estrutura metálica da ponte Geraldo Marques conforme lista de 

projetos do item 3.1; 

  Jateamento e pintura de base e acabamento conforme notas dos desenhos n°:15.021.PCL.DD.C1 

Rev. C e 15.031.PCL.DD.ES Rev. B; 

 Fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários à fabricação e 

pintura; 

 Toda mão de obra necessária para a execução dos serviços de fabricação, inspeção, jateamento e 

pintura; 

 Fornecimento de todos os elementos de fixação; 

 Fornecimento das placas de neoprene; 

 O transporte dos conjuntos fabricados inclusive o descarregamento  

 Condições de fornecimento conforme item 5; 

 
3.1 Lista de projetos para fabricação 

Cabe a PROPONENTE a fabricação / fornecimento completo do conjunto da lista de desenhos e peso listado 
abaixo totalizando em 13.120,7 Kg: 

Número do desenho Descrição Revisão Peso (kg) 

15.014.PCL.DD.ES 
CONJUNTO DE 
AMORTECEDORES 

B 101,6 

15.021.PCL.DD.CI 
PROJETO EXECUTIVO – 
CONJUNTO 

C ** 

15.022.PCL.DD.CI 
PROJETO EXECUTIVO – 
DETALHES 

B ** 
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15.031.PCL.DD.ES 
ESTRUTURA METÁLICA 
PRINCIPAL – CONJUNTO E 
DETALHES 

B 13.019,1 

15.035.PCL.DD.ES 
ESTRUTURA METÁLICA 
PRINCIPAL - DETALHES 

B ** 

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

O fornecimento será num prazo máximo de 45 dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço. 

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 Critérios para fabricação 

 A fabricação  deverá ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de acordo 

com a melhor e a mais moderna técnica, obedecendo às prescrições da NBR-8800, complementada 

pela AWS D1. 1; 

 A PROPONENTE deverá prover uma perfeita rastreabilidade de todos os materiais utilizados na 

fabricação em conformidade com os projetos; 

 A PROPONENTE fará  o controle das dimensões conforme projetos e somente após comprovar o 

atendimento para cada componente estrutural, será liberado para posterior embarque, após 

emissão do devido protocolo dimensional; 

 A aplicação de calor, ou meio mecânico, pode ser utilizada para introduzir, corrigir flecha 

curvaturas e deformações. A temperatura da área aquecida, medida por método apropriado, não 

deve exceder a 650 °C e o resfriamento deve ser lento, ao ar livre; 

  Não será permitida emenda visando o aproveitamento econômico de materiais exceto onde 

indicado nos projetos; 

 Em toda peça estrutural deverão ser evitados quinas vivas e rebarbas. 

 
 

5.2 Soldagem 

 As soldas serão executadas através de procedimentos de soldagem segundo AWS D1. 1. 

 Todos os soldadores deverão ser qualificados e certificados segundo a AWS D1. 1 (RQS), conforme 

trabalhos específicos que irão executar; 

 Todos os consumíveis deverão ser selecionados, esticados convenientemente (AWS D1. 1) e 

utilizados de acordo com as normas do fabricante e/ou de acordo com os processos de controle 

de qualidade reconhecidos e aprovados previamente, antes do início da soldagem; 

 As soldas poderão ser feitas por processo manual, semiautomático ou automático onde aplicável; 

 
5.3 Pintura e proteção anticorrosiva 

Jateamento, pintura de base e acabamento conforme notas dos desenhos n°: 15.021.PCL.DD.CI Rev. C e 
15.031.PCL.DD.ES Rev. B. 
 A PROPONENTE deverá apresentar:  
 Certificados de aferição dos aparelhos de medição de espessura de camada de tinta, higrômetro e 
termômetro; 
 Realizar os testes / ensaios necessários para garantir a aderência da tinta (teste de aderência); 
 Solicitar a apresentação dos certificados das tintas e insumos; 
 Apresentar relatórios de inspeção de pintura de todos os componentes; 

Todo o processo de jateamento e pintura deverão ser acompanhados por inspetor qualificado pela 
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ABRACO. 
 Todos os relatórios de pintura deverão ser assinados obrigatoriamente por um inspetor qualificado pela 
ABRACO. 
 

5.4 Inspeção e testes 

A inspeção e supervisão serão executadas pela P.M.C.L., em qualquer etapa da fabricação. A P.M.C.L. 
deverá ter livre acesso às instalações da PROPONENTE ou de seus subcontratados envolvidos em qualquer fase do 
projeto. 

Obs.: Todas as inspeções e testes fazem parte do escopo de fornecimento da PROPONENTE. 
A inspeção de solda pela PROPONENTE deverá abranger: 

 Preparação das juntas; 

 Ensaios de ultrassom conforme indicado nos desenhos; 

 Inspeção visual em 100% das soldas; 

 Inspeção dimensional; 

 Limpeza 

 Demais recomendações de acordo com a norma AWS D1. 1. 

Todas as soldas que não atendam aos critérios de aceitação previstos deverão ser reparadas conforme 
norma AWS D1. 1. 

A PROPONENTE deverá fornecer à P.M.C.L. os documentos que comprovem a qualidade dos materiais e 
mão de obra empregada, e ensaios realizados, nas diferentes etapas da fabricação, entre outros: 

 Chapas de aço carbono e perfis: certificados de usina de análise química e propriedade mecânica, 

além da verificação visual e dimensional; 

 Parafusos de alta resistência, porcas e arruelas: certificados de análise química e propriedades 

mecânicas, marcação, além da verificação da qualidade, aspectos visuais, dimensionais; 

 Consumíveis de soldagem: certificados da qualidade, aspectos visuais e dimensionais (AWS D1. 1); 

 Certificados de outros materiais utilizados na fabricação; 

 Relatórios de ensaios não destrutivos; 

 Listagem atualizada de soldadores com suas qualificações; 

 Procedimento de soldagem qualificado EPS e RQPS aplicáveis ao escopo conforme norma AWS D1. 

1. 

 Todos os materiais, bem como todas as peças estruturais fabricadas estarão sujeitos à inspeção a 

ser realizada por um inspetor designado pela P.M.C.L. 

Somente as peças que passarem pela inspeção e forem devidamente aprovadas poderão ser embarcadas. 
Se algum material ou algum procedimento encontrado na inspeção forem julgados insatisfatórios, tais 

defeitos deverão ser corrigidos pela PROPONENTE de acordo com o que foi solicitado pelo inspetor da P.M.C.L. 
Se, no entanto, os defeitos encontrados forem julgados como sérios pelo inspetor da P.M.C.L., a peça 

deverá ser rejeitada e deverá ser refeita. 
Todos os relatórios de soldagem e inspeção deverão ser assinados obrigatoriamente por um inspetor 

qualificado pela FBTS ou ABENDI. 
5.5 Pré-montagem na fábrica da PROPONENTE 

Deverá ser efetuada a pré-montagem de todas as peças como conjuntos e subconjuntos do principal 
contratado. Somente após a inspeção final a PROPONENTE poderá despachar os componentes. 

Observações: 

 Na pré-montagem deverão ser montados todos os elementos de fixação; 

 Os elementos de fixação utilizados na pré-montagem deverão ser descartados, ou seja, deverão 

ser providenciados elementos de fixação novos para montagem em campo. 
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5.6 Desenhos e documentação técnica 

Os desenhos colocados à disposição pela CONTRATANTE deverão ser verificados pela PROPONENTE, no 
que diz respeito ao relacionamento entre si das medidas, para uma correta execução de volume de fornecimento. 
Erros que forem constatados serão corrigidos após entendimentos com a CONTRATANTE. 

A construção e fornecimento de todas as peças deverão ser efetuados conforme os desenhos. 
Durante todas as etapas do processo de fabricação, incluindo a montagem, todas as modificações que 

porventura venham ocorrer, deverão ser indicados nos seus respectivos desenhos e enviados para a 
CONTRATANTE, para ser utilizado na elaboração do “as built”. 

5.7 Documentação técnica a ser fornecida pela PROPONENTE 

A PROPONENTE deverá providenciar e enviar para a P.M.C.L. os seguintes documentos: 

 Data-book contendo lista de documentos / certificados de materiais, ensaios não destrutivos, 

relatórios de inspeção e testes ao final da fabricação. 

6. PREPARAÇÃO PARA EMBARQUE E EMBARQUE 

O frete é por conta da PROPONENTE, inclusive o descarregamento dos materiais no campo. 
A preparação para embarque deverá seguir as seguintes orientações: 

 Todas as peças deverão ser identificadas através de tipo numérico (12 mm de altura), com a 

posição e o número do desenho, o qual está indicado na legenda do desenho, na sua parte inferior, 

lado direito. Esta identificação deverá ser destacada, ou seja, circulada em outra cor, visando fácil 

identificação visual; 

 Deverão ser elaboradas “Listas de Embarque”, com descrição dos itens entregues, quantidade, 

número do desenho, peso unitário e peso total de projeto, para todos os embarques. 

 As embalagens deverão garantir a integridade física das peças, durante as etapas de carga, 

transporte e descarga; 

 Todos os embarques deverão ser comunicados, previamente, com o diligenciador designado pela 

P.M.C.L. e somente após a sua liberação / autorização o material poderá ser embarcado. 

 A carga deverá ser posicionada visando um descarregamento seguro e sem danos aos materiais. 

 Caso a PROPONENTE não atenda um dos requisitos citados acima, os materiais serão devolvidos e 

todos os custos / encargos serão por conta do fornecedor. 
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA MONTAGEM DE CAMPO  
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1. OBJETIVO 

O objetivo da presente especificação é estabelecer as condições e exigências mínimas para a montagem 
de campo de estruturas metálicas conforme desenhos listados no escopo. 

2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados na Rua Geraldo Marques, Bairro Carijós, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 

3. GENERALIDADES 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da locação de todos os eixos da 
estrutura, elevações de todas as superfícies acabadas, locação e alinhamento dos insertos. 

Estas verificações são consideradas parte do escopo da PROPONENTE, e deverão ser executadas com todo 
o rigor, utilizando-se instrumentos de medição apropriados. 

Qualquer item que acaso tenha sido omitido nesta especificação não autoriza a PROPONENTE a fazer 
serviços defeituosos ou de má qualidade. 

Sempre que houver discordância entre estas especificações com desenhos de referência e especificações 
gerais, prevalecerá aquilo disposto no projeto. 

Embora devam ser sempre rigorosamente obedecidos os desenhos e demais elementos do projeto, as 
normas e as presentes especificações, a PROPONENTE poderá, caso julgue necessário, sugerir alternativas ou 
modificações. 

Entretanto, estas alternativas e modificações só poderão ser executadas depois de aprovadas, por escrito, 
pela CONTRATANTE. 

Caso a PROPONENTE constate erros em qualquer um dos elementos do projeto, deverá comunicar ao 
representante da CONTRATANTE para a devida correção. 

A PROPONENTE deverá planejar a sequencia de montagem, de acordo com cronograma geral aprovado 
pelas partes, visando a segurança da obra, ou seja, em função da estabilidade da estrutura. 

Deverá ainda programar os raios de elevação das peças (Plano de Rigger) em função da segurança do 
pessoal e das estruturas, bem como usar dispositivos para montagem de peças. 

Durante a montagem, os elementos provisórios necessários para manter a posição das peças estruturais, 
antes de sua fixação definitiva, deverão ser suficientes para resistir aos carregamentos devido ao peso próprio da 
estrutura, peso de materiais eventualmente armazenados, esforços de montagem e ação do vento. 

Os elementos e escoramentos provisórios deverão ser retirados após a montagem, assim com as ligações 
provisórias, inclusive os pontos de solda, devendo ser preenchidas as furações para parafusos temporários de 
montagem. 

4. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE 

Constituem ainda responsabilidades da PROPONENTE, exceto quando explicitamente mencionado em 
contrário nesta especificação: 

 
4.1 Geral 

 A PROPONENTE deverá apresentar as ART (Anotações de Responsabilidades Técnicas) 

devidamente preenchidas e assinadas pelos responsáveis técnicos que efetivamente participarão 

da montagem. Não serão aceitas ART de profissionais que não efetuaram os trabalhos nelas 

registrados. 

 Montagem das estruturas metálicas como indicado no Contrato. 

 Realizar montagem das estruturas de forma programada, obedecendo às prioridades estipuladas 

no cronograma de montagem de obra. 

 Seguir as recomendações de montagem estabelecidas conforme NBR 8800:2008, item 1. 10. 

 Todos os desenhos, especificações ou outros documentos que forem fornecidos à PROPONENTE 

para execução das obras, permanecerão de propriedade da CONTRATANTE não podendo a 
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PROPONENTE fazer uso dos mesmos para outros fins que não sejam aqueles que o de montagem 

da obra em epígrafe. 

 Executar os serviços completamente, mesmo quando não mencionados explicitamente no projeto, 

mas que possam ser comprovados como essenciais para a montagem e para que seja obtida uma 

instalação de alta qualidade dentro dos melhores padrões técnicos, caso tais serviços não 

estiverem compreendidos no escopo inicial da PROPONENTE, orçamentos deverão ser 

apresentados e aprovados pelo responsável antes do inicio da execução. 

 Montagem completa das Estruturas Metálicas nas prioridades determinadas pelo Cronograma 

Contratual. 

 Fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários a montagem de 

campo e retoques de pintura das estruturas metálicas, equipamentos de segurança em geral, 

enfim, tudo necessários ao bom desenvolvimento dos serviços. 

 Fornecimento de toda mão-de-obra necessária para a execução dos serviços. 

 Fornecimento dos equipamentos de levantamento e movimentação de carga, bem como seus 

respectivos estudos de Rigger para prévia aprovação pela CONTRATANTE. 

 Disponibilizar profissionais devidamente qualificados para executar as funções requeridas a todas 

as etapas do empreendimento, na quantidade e na qualidade adequadas, compreendendo a 

montagem das estruturas metálicas objeto desta especificação técnica. 

 Fornecer os materiais necessários para os dispositivos provisórios da montagem. 

 Todos os outros fornecimentos necessários à completa e boa execução dos serviços. 

 
4.2 Equipamentos de segurança 

A PROPONTENTE deverá providenciar equipamentos de segurança individual (EPI) conforme as normas de 
segurança do trabalho vigente. Deverão ser providenciados, também, equipamentos de segurança coletiva tais 
como guardas-corpos, passarelas, escadas e outros que se fizerem necessários conforme o risco do trabalho a ser 
realizado. 

 
4.3 Higiene 

Todas as instalações do canteiro de obra e serviços deverão atender às normas da CONTRATANTE. 

5. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 

5.1 Escopo básico 

O escopo de fornecimento compreende os serviços de montagem de estruturas metálicas. 
Para a execução dos serviços acima relacionados, a PROPONENTE deverá considerar de seu fornecimento, 

todos os recursos e atividades necessários listados abaixo, sem a eles se limitar: 

 Mão de obra direta; 

 Mão de obra indireta; 

 Equipamentos e ferramental; 

 Materiais de consumo; 

 Transporte de pessoal e materiais; 

 Instalação, manutenção e conservação do canteiro de obras. 

 Guindaste; 

 Serviços de topografia; 

 

5.2 Lista de desenhos para montagem 
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Número do desenho Descrição Revisão 

15.014.PCL.DD.ES CONJUN TO DE AMORTECEDORES B 

15.021.PCL.DD.CI PROJETO EXECUTIVO – CONJUNTO C 

15.022.PCL.DD.CI PROJETO EXECUTIVO – CONJUNTO B 

15.031.PCL.DD.ES 
ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL – CONJUNTO E 

DETALHES 
B 

15.034.PCL.DD.ES ARTICULAÇÃO MISTA – DIAGRAMA DE MONTAGEM B 

15.035.PCL.DD.ES ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL - DETALHES B 

 
5.3 Responsabilidades da CONTRATANTE 

 Providenciar condições adequadas de acesso ao canteiro área de estocagem, área de montagem 

em terreno limpo, livre de lama e com capacidade de suporte para equipamento. 

 Supervisão e fiscalização de montagem durante a obra. 

6. MÉTODOS DE MONTAGEM 

 

6.1 Montagem das vigas 

As vigas, após a sua montagem, deverão ser alinhadas e niveladas. 
A colocação dos parafusos deverá ser feita apertando-os manualmente, iniciando-se pelos furos livres das 

ligações. A seguir deverão ser substituídos os parafuso provisórios e finalmente as espinhas, sendo os parafusos 
definitivos apertados manualmente. 

Todos os parafusos de alta resistência ASTM A325 deverão ser apertados e torqueados por meio de chave 
calibrada, ou pelo método do gira da porca, e segundo as prescrições da norma ABNT NBR 8800:2008  (item 1. 
10)m completada pela AISC. 

Não se permitirá o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no projeto e no detalhamento ou quando 
aprovado pela CONTRATANTE. 

A execução e inspeção das soldas serão conforme a norma AWS D1. 1. 
Para todos os itens acima relacionados, deverá ser efetuada uma análise entre estas orientações e as 

especificadas no próprio projeto.  
Deverão ser tomadas todas as precauções para proteger as construções existentes e outras partes da obra 

que possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem. 
Não serão permitidos alargamentos de furos para facilitar a montagem. 
Na eventualidade de execução de solda em campo, esta só será permitida com aprovação expressa da 

PMCL e deverá obedecer a todos os critérios já definidos na especificação técnica de fabricação. 

7. INSPEÇÃO 

Caberá à contratante observar a conduta da proponente de acordo com o disposto em contrato, projeto e 
detalhamento.  

O recebimento da estrutura metálica já montada deverá ser objeto de termo de aceitação, que deverá 
conter necessariamente a assinatura do representante oficial da CONTRATANTE. 

Além das atribuições pertinentes à função, a CONTRATANTE exigirá: 

 Plano de montagem; 

 Plano de Rigger aprovado por profissional qualificado; 

 Atestados de regulagem de torque em chaves calibradas para aperto de parafusos ASTM A325; 

 As “EPS” e posterior certificação de soldas não pré-qualificadas pela AWS; 

 Atestados de qualificação de soldadores de acordo com a AWS; 

 Comprovação do torque final nos parafusos ASTM A325; 

 Levantamentos topográficos; 
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Obs.: os ensaios acima e levantamentos serão de responsabilidade da PROPONENTE. 

 Outros quando necessários; 

Obs.: Quando necessários outros ensaios solicitados pela CONTRATANTE, os mesmos serão de 
responsabilidade da PROPONENTE, caso demonstrarem falha, ou da CONTRATANTE se demostrarem a 
conformidade do item testado. 

8. PLANO DE QUALIDADE 

A PROPONENTE deve cumprir as exigências de sistemas de qualidade atualizados e certificados, preparar 
um Plano de Qualidade, submetê-lo à aprovação prévia da CONTRATANTE antes de realizar qualquer trabalho 
conforme este Plano de Qualidade. Este plano proposto deverá cobrir todos os aspectos de fabricação não se 
limitando a: 

a) Soldas e soldadores; 

b) Retoque de pintura; 

c) Identificação das peças, de acordo com o plano de montagem; 

d) Plano de recebimento no canteiro; 

e) Fornecimento do Data-Book. 

Marcação para montagem: todos os componentes da estrutura metálica serão marcados adequadamente 
por puncionamento, com a mesma marca do desenho de fabricação. O puncionamento deverá ser cravado na 
mesma extremidade da peça, conforme mostrado no desenho de fabricação. 

A PROPONETNTE deverá apresentar para a CONTRATANTE, os Relatórios de Controle de Retoque da 
pintura, contendo os resultados de todos os requisitos qualitativos e quantitativos da norma correspondente. 

 

8.1 Retoque da pintura das estruturas metálicas no campo 

As estruturas danificadas no transporte ou durante a montagem executada pela PROPONENTE deverão ser 
retocadas adotando-se o mesmo esquema utilizado para a pintura de fábrica. 

9. INTERFACES COM OUTRAS EMPRESAS 

A PROPONENTE deverá cooperar com as outras empresas envolvidas na obra em suas várias frentes, 
principalmente na administração destas interfaces. 

10.  MANUSEIO E REPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS  

A PROPONENTE deverá dispor corretamente as sobras, lixos e outros resíduos gerados por suas atividades, 
de acordo com a Norma de Meio Ambiente da CONTRATANTE. 

11.  CRONOGRAMA 

A PROPONENTE deverá apresentar um cronograma detalhado das atividades de montagem e anexá-lo à 
sua proposta. 

12.  SERVIÇOS FORA DE ESCOPO 

Obras civis de qualquer natureza. 

13.  GARANTIA 

A PROPONENTE deverá assegurar a qualidade da montagem, assumindo a responsabilidade técnica e civil 
de conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro, dando garantias com relação a materiais defeituosos, 
falhas de mão de obra e de métodos de execução dos serviços. 
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Durante o PERÍODO DE GARANTIA, a PROPONENTE deverá reparar, ou substituir todo material que 
apresente deficiências =, mesmo que tenho sido aceito e pago, não acarretando em qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 

14.  ENTREGA DA OBRA 

Para a entrega da obra a PROPONENTE deverá remover todo o entulho, lixo. 
A PROPONENTE deverá inspecionar, também, todos os elementos estruturais montados. Qualquer 

elemento estrutural que estiver comprometido deverá ser removido e substituído, antes da inspeção final pela 
CONTRATANTE. 

Após a inspeção final e aceitação da obra pela CONTRATANTE ou seu representante será emitido o 
Certificado de Aceitação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 24 de maio de 2019. 
 
 
 

_________________________________________ 
Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente 
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PROJETOS 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

 

57  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2019 

 
 

ANEXO II 
 
 
 
 

LOTE Nº 02 
 
 

Termo de Referência 
 

Memorial Descritivo 
 

Projetos 
 

Planilha Orçamentária 
 

Cronograma Físico Financeiro 
 

Planilha de Composição do BDI 
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TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE Nº 02 

 

 

1. DO OBJETO 
 

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada na execução de 

servidos técnicos de engenharia para execução de uma ponte mista rodoviária com exclusão da estrutura 

metálica de sustentação do tabuleiro. 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Os serviços a contratar abrangem a execução completa de uma ponte mista rodoviária, excluindo a estrutura 

metálica de sustentação do tabuleiro. 

Contemplarão as fundações completas, contenções, movimentação de terra, mesoestrutura, laje do 

tabuleiro e todos os demais serviços previstos no projeto e conforme memorial descritivo. Excluindo-se, 

tão somente, a estrutura metálica de sustentação do tabuleiro. 

Estão incluídos no escopo dos serviços o fornecimento e assentamento dos ineridos metálicos e da grade 

de proteção das passagens de pedestre.  

A ponte a executar localiza-se sobre o córrego Bananeiras na rua Geraldo Marques, bairro Carijós, em 

Conselheiro Lafaiete, MG, com extensão de 16,00m e largura de 5,00m. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A execução desta ponte proporcionará melhor fluidez e organização do tráfego de veículos e pedestres nos 

bairros contemplados e fazem parte do convênio celebrado entre o Município de Conselheiro Lafaiete e a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA MG. 

Este convênio tem por objeto a conjugação de esforços dos convenentes para a execução pelo Município, 

com recursos destinados pela COPASA MG, das obras e serviços de infraestrutura objetivando a proteção 

do interceptores, redes coletoras de água, de acordo com os planos de trabalho elaborados pelo Município 

e aprovados pela COPASA MG. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Conforme Projeto e Memorial Descritivo em anexo. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

 

DESENHO REV CONTEÚDO 

15.012.PLC.DD.ES D ESTRUTURA METÁLICA – CONJUNTO E DETALHES 

15.013.PLC.DD.ES C ESTRUTURA METÁLICA – CONJUNTO E DETALHES 

15.014.PCL.DD.ES B CONJUNTO DE AMORTECEDORES 

15.021.PCL.DD.CI C PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO 

15.022.PCL.DD.CI B PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO 

15.023.PLC.DD.CI B ARMAÇÃO DA LAJE E MURETAS 

15.024.PLC.DD.CI C ARMAÇÃO DA LAJE E MURETAS 

15.025.PLC.DD.CI C ARMAÇÃO DA LAJE E MURETAS 

15.026.PCL.DD.CI C ARMAÇÃO BLOCO B1 BASE BL1 

15.031.PCL.DD.ES B ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL- CONJUNTO E 

DETALHES 

15.032.PLC.DD.ES B DIAGRAMA DE MONTAGEM DO GUARDA CORPO 

15.033.PLC.DD.ES B INSERTS METÁLICOS – DIAGRAMA DE MONTAGEM 

15.034.PCL.DD.ES B ARTICULAÇÃO MISTA- DIAGRAMA DE MONTAGEM 
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15.035.PCL.DD.ES B ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL- DETALHES 

 

6. CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A execução será por empresa tecnicamente especializada. Tal comprovação se dará conforme segue, e a 

documentação constante da inscrição deve estar organizada, completa e apresentada na seguinte ordem 

com dispositivos separadores os mais claros possíveis:  

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Arquitetura – CREA e/ou 

CAU, em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto 

ao CREA/MG e/ou CAU/MG.  

b) Certidões de Registro atualizadas do RT, na entidade profissional competente da Empresa e de todos os 

seus profissionais Responsáveis Técnicos.  

c) Apresentação pela licitante do seu quadro técnico administrativo compatível com este objeto, 

relacionando a quantidade e função dos profissionais necessários para a condução das obras, tais custos 

deverão estar inclusos no BDI.  

d) Declaração indicando quais profissionais (Engenheiro, Arquiteto) que serão os responsáveis técnicos da 

empresa encarregado de acompanhar a execução da obra; 

e) Declaração / compromisso de manter, na condução das obras, o profissional cujo atestado venha a 

atender a exigência da alínea “b” acima.  

f) Prova de que os profissionais, designado como Responsável Técnico (RT- Engenheiro e Arquiteto) 

pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame; 

g) No decorrer da execução da obra, os profissionais indicados como RT, poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30 §10, da Lei Federal nº 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. Apresentar documento que ateste isso. 

h) Comprovação de a CONTRATADA possuir em seu corpo técnico, na data prevista do Edital, 

profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, 

expedida(s) por este Conselho, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, ou ainda, para empresa privada, serviços de características 

técnicas de complexidade equivalente às do objeto da presente licitação. 

Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem nenhum outro que não tenha 

se originado de contratação. 

Os documentos acima deverão vir acompanhados preferencialmente da cópia do Contrato de Prestação de 

Serviços, para aferição do escopo de serviço com características semelhantes ao objeto licitado. Só serão 

aceitos contratos concluídos.  

A ausência da apresentação dos documentos acima listado desabilita o candidato a participar do presente 

certame.  

 

7. CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DO SERVIÇO 

 

A empresa licitante interessada, deverá visitar o local de execução dos serviços, para conhecer as 

peculiaridades locais, analisando todos os aspectos necessários para a devida execução da obra. Os custos 

que advierem dessas visitas serão arcados exclusivamente pela licitante, vedada sua computação no cálculo 

das planilhas de custos, para elaboração de suas propostas. 

A empresa deverá fornecer declaração devidamente assinada pelos responsáveis, de que possui completo 

conhecimento das peculiaridades inerentes à execução dos serviços e sobre o local do serviço, assumindo 
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total responsabilidade pela declaração, ficando impedida no futuro de pleitear por força do conhecimento 

declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica ou financeira.  

 

8.        PLACA DE OBRA 

 

Deverá ser mantida na obra, em local previamente determinado, placa de identificação conforme Padrão 

COPASA, que deverá ser confeccionada em chapa galvanizada 26. As chapas serão afixadas com rebites 

410 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e metalon 20 mm x 20 mm, 

suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. 

Deverão constar logo e nome da Prefeitura, logo e nome da COPASA, ano de administração (2017-2020), 

nome da obra  

(CONSTRUÇÃO PONTE DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO (MISTA)- 

ENDEREÇO DA OBRA), Valor total da obra, Município, Objeto, agentes participantes, início e término 

da obra. Antes de executar a placa, apresentar modelo à fiscalização da Prefeitura para aprovação. 

 

 

 Figura 3-Modelo de placa de obra 

 

Figura 4-Fundo e estrutura da placa 
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Dimensões placa: 3,00 x 1,50m 

9.      PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
 

 Os serviços descritos neste Termo deverão ser executados conforme cronograma físico financeiro, 

projetos, planilhas orçamentárias e o memorial descritivo. 

 As despesas de transporte, frete, entrega, instalação, mão de obra, montagens/desmontagem, 

mobilização/desmobilização são de responsabilidade da contratada, estando inclusas no preço final. 

 Fica assegurado a Contratante o direito de rejeitar os produtos/serviços entregues/executados em 

desacordo com as especificações e condições no memorial descritivo, planilhas orçamentárias, 

projetos, edital e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar 

os itens irregulares, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 Caso a substituição/reparo não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo em 

atraso na entrega, bloqueio de pagamentos e sujeita à aplicação das sanções legais. 

 O recebimento provisório dos serviços será realizado no ato da entrega pelo servidor responsável, 

para posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no memorial 

descritivo, planilhas orçamentárias, projetos, edital e do contrato. 

 O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 

do recebimento provisório, após verificação de sua compatibilidade com as especificações descritas 

no memorial descritivo, planilhas orçamentárias, projetos, edital e no contrato, e sua consequente 

aceitação mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. 

 A expedição da Ordem de Serviço será feita no prazo especificado em contrato após a confecção 

da nota de empenho/autorização, podendo ser prorrogada a critério do Município. 

 Critério de aceitação do serviço: A empresa executora deverá apresentar os certificados de 

qualidade dos produtos empregados na obra, obedecidas as recomendações das normas NBR 12655, 

NBR 7480 e demais normas aplicáveis, documentos estes que são fornecidos pelos fabricantes. Os 

certificados, que devem ser devidamente arquivados pela fiscalização, devem conter os resultados 

dos ensaios feitos para o controle tecnológico que comprovem a qualidade do produto. 

A conferência dos certificados de qualidade deve ser feita todas as vezes que chegar um novo lote 

de produtos na obra, uma vez que não devem ser utilizados produtos que não estejam com os 

documentos de comprovação da qualidade devidamente arquivados pela fiscalização. 

Este procedimento permite uma rastreabilidade futura, em caso de deficiência no desempenho dos 

produtos. 

Para aprovação dos serviços a fiscalização irá acompanhar a execução de todas as etapas descritas 

nos procedimentos executivos, atentando que os trabalhos foram realizados conforme as 

recomendações constantes no documento. 

Os serviços serão aceitos mediante estarem executados conforme projeto, memoriais e planilhas 

orçamentárias, e ter havido limpeza e descarte do entulho gerado. 

 

 10.     OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei no 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações da Contratante: 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 

 Atestar as faturas/notas fiscais; 

 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

 Fornecer a documentação necessária à execução da obra tais como memoriais descritivos, projetos 

executivos, planilhas orçamentarias e cronograma físico-financeiros. 

 

11.      OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Sem prejuízo das obrigações legais, a Contratada deverá: 

 

 Assegurar durante a prestação dos serviços a proteção e conservação dos mesmos; 

 Prestar o serviço conforme as especificações contidas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas 

Orçamentárias, Cronogramas, no Edital e seus anexos; 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às 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, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

 Providenciar as placas das obras, com seus dados indicativos, conforme orientação da Contratante 

(Município); 

 Obedecer integralmente o Plano de Segurança da Obra, conforme as Normas de Segurança do 

Trabalho; 

 Informar ao à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 

a conclusão do serviço, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas 

para corrigir a situação; 

 Realizar os serviços descritos no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Projeto e na Planilha 

Orçamentária de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo 

rigorosamente às normas da ABNT e demais disposições legais e resoluções específicas para a 

prestação do serviço.  

 Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a que venha a ser 

aprovada, sempre liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes para 

representá-la perante a Contratante e ao gestor do contrato para resolver problemas referentes aos 

serviços de execução. 

 Arcar com os custos de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de seu pessoal empregado, 

inclusive o transporte dos mesmos até os locais da obra, bem como o fornecimento de alimentação. 

 Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços contratados, obedecendo 

aos requisitos legais pertinentes, ficando a Contratante e seus respectivos prepostos isentos de 

qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho, seja eles de natureza cível 

ou criminal. 

 Fornecer e fiscalizar o uso de uniformes, crachás e equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

equipamento de proteção coletiva (EPC). 

 Manter a disposição da Contratante um representante legal com autoridade e capacidade de discutir 

o planejamento, a técnica, a forma e o controle dos serviços a serem executados, arcando com seus 

custos, não sendo permitida sua inclusão na planilha de custos e formação de preços. 

 Instruir seu representante quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive 

quanto ao cumprimento das normas internas, segurança e medicina do trabalho. 

 Manter disciplina no local dos serviços, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

notificação, o funcionário considerado com conduta inconveniente pela Contratante. 

 Durante o processo de execução dos serviços a Contratada deverá apresentar relatórios de diários 

de obra (RDOs), diariamente, concisos e contendo informações relevantes para o bom 

acompanhamento da Contratante durante a execução dos serviços, a fim de que sejam averiguadas 

questões como prazo, materiais e procedimentos adotados a fim de garantir a eficiência e presteza 

nos serviços prestado pela Contratada. As informações deverão ser complementadas com fotos 

identificando o local e com registro da data. 

 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não 

causar transtornos para a fiscalização da Contratante, devendo sempre retirar o entulho para locais 

externos ao terreno, após a execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas formas 

relativas à proteção ambiental. 

 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, 

devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da Contratante, que se 

reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade especificados. 
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 Ser responsável pelas determinações previstas no projeto, planilha orçamentária e memorial 

descritivo. 

 Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou não 

dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela 

Contratante, com fulcro no art. 70 da Lei no 8.666/93;  

 Responsabilizar-se pelo atendimento das disposições legais, normas técnicas e resoluções 

específicas para a prestação do serviço. 

 

11.1      A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos, 

contados após a emissão da Ordem de Serviço, os seguintes documentos: 

-   Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA, do serviço objeto da licitação; 

-   Abertura de certificado de matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência e matricula CEI; 

-  Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT e Programa 

de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme as Normas Regulamentares (NR) 18 e 07 

da Portaria nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

-    Atestados de Saúde Operacional (ASO) dos profissionais que farão parte da equipe; 

-    Ficha Técnica de distribuição de equipamento de proteção individual e conjunta; 

 

12.     PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

-  O prazo de execução do objeto será de 120 (cento e vinte) dias, contados da  assinatura da Ordem de 

Serviço, podendo tal prazo ser prorrogado ou rescindido nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

- O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da legislação vigente, 

mediante termo aditivo. 

 

13.    DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

- Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª via da Nota Fiscal de 

Serviços juntamente com o boletim de medição e documentação descrita no contrato. 

- Para a realização do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em 

letra legível, o nome do Banco, número de conta bancária e agência, bem como dados do processo 

licitatório e contrato que originou a despesa e o Número de Empenho NE. 

- O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato, sendo realizado de acordo 

com a Ordem de Fornecimento e aferição da entrega do serviço. 

- O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do serviço, 

forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da competente Nota 

Fiscal/fatura em original, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, 

através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante. 

- O pagamento estará vinculado ao repasse do recurso da COPASA MG. 

 

14.    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

          

02-027-001 17.512.0016 1155  44.90.51.00 FONTE DE RECURSO 100  

 

15. DA FISCALIZAÇÃO 
 

- O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os Contratados serão 

feitos pelo servidor responsável pela fiscalização da obra, em conformidade com o disposto no art. 67 da 

Lei n° 8.666/93. 
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- O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização e pelo ateste dos serviços 

contratados, bem como pela gestão de prazos e condições do contrato. 

 

- O Contratante se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente técnico 

credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo 

cumpridas pelo fabricante/fornecedor. 

 

16.    CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O material oriundo da demolição deverá ser convenientemente acondicionado e transportado para descarte 

de acordo com normas e procedimentos da contratante. Todo entulho/lixo gerado deverá ser retirado do 

local até o final da tarde e ser descartado adequadamente. 

A CONTRATADA deverá obedecer todas as Especificações Técnicas e de Projeto, e as orientações da 

equipe de fiscalização. 

Faz parte do escopo da CONTRATADA o suporte técnico à CONTRATANTE até a aprovação de todo o 

serviço executivo. 

A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias, sempre que for 

solicitada sua participação pela CONTRATANTE, em Conselheiro Lafaiete/MG. Todas as reuniões 

deverão ser acompanhadas pelo Coordenador da execução e pelo especialista de cada área, sempre que 

necessário. 

 

Conselheiro Lafaiete, 24 de Maio de 2019. 

 

 

_______________________________________ 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente  
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MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE Nº 02 

1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo indicar e especificar quais os parâmetros que foram 

utilizados para os dimensionamentos da estrutura de ampliação e materiais a serem empregados na obra. Esse projeto 

gráfico constitui a ampliação da ponte composta de concreto e aço (mista), sistema de apoio e componentes. 

2. OMISSÕES 

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão 

sempre as dos últimos desenhos; 

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de menor escala 

(desenhos maiores); 

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste documento vale o que estiver especificado nos 

desenhos; 

Nos demais casos deve ser contatado o Responsável Técnico para que este retire as prováveis dúvidas; 

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da A1MC Engenharia e Projetos, fixar o que julgar indicado, 

tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela 

ABNT e pela legislação vigente; Definição juntamente com a contratante. 

3. EXECUÇÃO  

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os serviços, 

desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo 

funcionamento. 

Equipamentos de Proteção Individual: A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção 

individual (EPI), necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na 

NR-06, NR-10 e NR-18 da portaria 3214 de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os demais 

dispositivos de segurança. 

Equipamentos de Proteção Coletiva: A empresa executora deverá providenciar além dos equipamentos de 

proteção coletiva também projeto de segurança para o canteiro em consonância com o PCMAT e com PPRA 

específico tanto da empresa quanto da obra planejada. 

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá dar assistência à 

obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela 

Fiscalização. 

Este profissional será responsável pelo preenchimento do Livro Diário de Obra. 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da obra, ou vice-versa, 

serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado o Livro ou 

Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido e entregue a fiscalização DIARIAMENTE; e fará parte da 

documentação necessária junto á medição, para liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na 

obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações técnicas. 

4. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA 

A menos que especificado em contrato, é obrigação da empresa contratada a execução de todos os serviços 

descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas, EPI, EPC. 

Deve também: 

Respeitar imediatamente os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas 

quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos; 

Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e serviços 

rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão 

de obra envolvida; 

Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações e regras 

técnicas; 

Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e execução). Os modelos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

 

66  

de placa serão fornecidos pela fiscalização após a contratação, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do 

terreno, antes do início dos serviços; 

Fornecimento de ART  de execução de todos os serviços; 

Cumprir cronograma da obra acordado com a fiscalização; 

Cumprir todas as normas de segurança e meio ambiente vigentes. 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Projeto executivo; 

 Planilha orçamentária; 

 Memória de calculo; 

 Cronograma físico financeiro; 

6. ESPECIFICAÇÕES 

Os projetos foram criados em rigorosa observância e atendimento às normas técnicas levando em 

consideração as dimensões, condições físicas do local e fins para os quais foram requeridos. 

As pontes são divididas em três componentes: superestrutura – laje (tabuleiro), vigas (principais e 

secundárias); mesoestrutura – pilares, aparelhos de apoio; infraestrutura – blocos, sapatas, estacas e tubulões.  

7. NORMAS TÉCNICAS 

O presente projeto foi desenvolvido baseado nas seguintes normas: 

 NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido; 

 NBR 7480 – Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado; 

 NBR 7188 – Cargas móveis rodoviárias, de pedestres e pontes, viadutos, passarelas e outras 

estruturas; 

 NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 

 NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento; 

 NBR 12.624 – Perfil de Elastômetro para Vedação de Junta de Dilatação de Estrutura de Concreto 

ou Aço – Requisitos; 

 NBR 9.783 – Aparelhos de Apoio de Elastômetro Fretado – Especificações; 

 NBR 11682 – Estabilidade de encostas; 

8. DESCRIÇÃO 

A ponte é composta por estrutura basicamente em aço e concreto, contendo sistema de apoio e 

componentes. 

 Aço- Ações durante atuantes na estrutura foram analisadas e definidas de acordo com as normas 

citadas. Encontradas nas NBR 7188 e NBR 8800, as ações atuantes na estrutura a ser projetada são 

as seguintes: 

Carga permanente – é formada pelo peso próprio de todos os elementos constituintes da estrutura; 

Sobrecarga: seu valor é em função do trem-tipo de classe 45, podendo atingir valores até 45 toneladas; 

Já ações permanentes que são aquela cujas intensidades podem ser consideradas como constantes ao longo 

da vida útil da construção foram definidas de acordo com a NBR 7187. 

 Concreto – Foram dimensionadas laje, pilar-cortina e barreira de acordo com as normas NBR 7187, 

NBR 7480 e NBR 6118, levando-se em consideração o peso próprio e da carga móvel. 

 Sistema de apoio – Foi utilizado o sistema NEOPRENE, que é um bloco de elastômetro que pode 

ser reforçado com uma ou mais placas de aço ou não. 

Todo o projeto calculado e dimensionado de acordo com o espaço existente, condições pré-definidas, a fim 

de atender necessidades requeridas, dentro das normas da ABNT. 
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9. MATERIAIS 

9.1 Instalações preliminares/canteiro 

9.1.1 Placa de identificação de obra padrão copasa 

A placa será afixada na obra como meio de identificação do exercício profissional de acordo com a Resolução 

N°250. Nela dever estar contidos o nome do autor e coautores do projeto e seu registro no conselho regional, as 

atividades específicas desenvolvidas na obra, assim como o nome da empresa executora da obra e seu registro no 

conselho. A placa deve estar visível em todo o período da obra e conter tamanho mínimo de um metro quadrado. 

9.1.2 Canteiro de obras áreas abertas e cobertas 

Área fixa e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra. 

9.1.3 Demolição de concreto armado 

Para que a obra possa ser executada será necessária a demolição de um determinado volume de concreto 

com ferramenta manual, podendo ser marreta, punção, talhadeira, pás, picaretas, alavancas, etc.. 

9.1.4 Ligação provisória de luz e força – padrão provisório 

É o fornecimento provisório de energia elétrica como data de inicio e termino, destinado ao atendimento de 

eventos temporários, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. Será utilizado padrão 

provisório de 30kva. 

9.1.5 Ligação provisória de água e esgoto 

É o fornecimento provisório de água e esgoto com data de inicio e termino, destinado ao atendimento de 

eventos temporários, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. 

9.1.6 Limpeza do terreno 

A limpeza pós-obra consiste no minucioso trabalho de eliminação de sujeiras e excesso de rejeitos gerados 

durante a obra. A limpeza será executada com raspagem manual do local. 

 

9.1.7 Locação das áreas 

A locação de obra é o processo de transferência da planta baixa da edificação para o terreno. 

9.1.8 Transporte do material 

Remoção do local da obra o entulho gerado na demolição do concreto, será feito com caminhão basculante. 

9.2 Movimentação de terra 

9.2.1 Escavação Mecânica 

Escavação mecânica de valas de fundação, em solo que contem água, de profundidade maior que 1,5 e menor 

que 4,0 metros, com descarga direta sobre caminhão. A abertura de vala deve ser feita do nível mais baixo em direção 

ao mais alto, de forma a permitir a auto evacuação da água do fundo da vala. Quando a vala é realizada em um 

terreno encharcado de água (lençol freático), pode ser necessário retirar as águas da vala por bombeamento 

(diretamente na vala ou em um ponto ao lado).  

9.2.2 Aterro de valas 

Consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se material de empréstimo. Será 

realizado aterro de valas e cavas de fundação com controle do grau de compactação de no mínimo 97% do Proctor 

Normal. 

9.2.3 Compactação de aterros 

A compactação consiste na redução do índice de vazios do solo, pode ser feita mecanicamente através de 

placa vibratória. A regularização do terreno é feita para deixar o nivelamento uniforme, para a realização da 

construção. 

9.2.4 Transporte em perímetro urbano 

Transporte dos volumes obtidos na escavação e que serão levados ao bota-fora. Também em relação aos 

volumes para realização dos aterros. 

9.3 Infraestrutura 
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9.3.1 O estaqueamento  

Será executado conforme previsto. Caso o comprimento previsto em projeto não se mostre viável diante das 

condições do subsolo local a fiscalização deverá ser imediatamente informada para que se adotem as providências 

necessárias. 

 

                      9.3.2     Agulhamento 

Agulhamento fundo de vala c/ maço 30 kg – pedra-de-mão h=10 cm aplicação de uma camada de pedra 

com a dimensão especificada em projeto, cuja finalidade é drenar a interface do solo com base da sapata, 

trabalhando também como material de transição entre o solo e a sapata de fundação. 

 

9.3.3 Enroncamento manual, com arrumação do material. 

O enroncamento de pedra arrumada será utilizado para a proteção de terrenos naturais contra os efeitos de 

erosão ou solapamentos, causados pelo lançamento de águas provenientes de redes de drenagem superficiais. 

Destina-se ainda a trabalhar como fundação de galerias celulares ou canais abertos de concreto, ou eventualmente, 

sob redes tubulares e ainda como camada drenante dos talvegues onde forem construídas tais obras. 

9.4 Mesoestrutura 

9.4.3 Fôrma 

A fôrma será plana em chapa de madeira compensada resinada para fundações. Ela será destinada a 

receber e moldar o concreto para formação do elemento estrutural. O uso adequado da fôrma está diretamente 

relacionado a concretagem a ser utilizada, como também da geometria da peça estrutural a ser concretada. 

9.4.4 Desforma 

Retirada dos elementos que constituem a fôrma após a peça estrutural atingir a resistência superior ou igual 

à especificada em projeto. 

9.4.5 Concreto 

O concreto é basicamente a mistura de cimento, água, pedra e areia, sendo que o cimento ao ser hidratado 

pela água forma uma pasta aderente e resistente aos fragmentos de agregados (pedra e areia) formando um bloco 

monolítico de concreto. Sendo o concreto usinado aquele fabricado em uma empresa prestadora de serviços de 

concretagem (concreteira), este tipo de concreto também é conhecido como CDC – Concreto Dosado em Central. 

Será utilizado para construção das bases de fundação da ponte. 

9.4.6 Lastro de Concreto Magro 

Denomina-se lastro a camada de concreto sem armadura que se emprega entre o terreno e a DAD. Ele 

também é responsável pelo envelopamento dos tubos utilizados na obra. 

9.4.7 Armadura 

Conjunto de barras de aço conectados com a finalidade de sustentação e reforço que torna-se parte 

integrante do concreto armado. Armação em aço CA50, considerando o fornecimento, corte, dobra e colocação. 

Será utilizado para construção das base de fundação da ponte. 

9.5 Superestrutura 

9.5.3 Assentamento tubos de PVC 

O fornecimento e assentamento da tubulação de PVC rígido são definidos de acordo com a NBR 7362. 

Essa tubulação será utilizada no sistema de drenagem da ponte. 

9.5.4 Perfis 

Os perfis de aço são destinados a compor a estrutura de sustentação da ponte. Os perfis utilizados são 

laminados. 

9.5.5 Chapas 

Chapas metálicas são peças utilizadas para exercer a função de reforço da estrutura, assim como fazer a 

ligação entre peças. 

9.5.6 Parafusos  

Parafusos são elementos de fixação, empregados na união não permanente de peças, neste caso também 
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são uteis como pontos de ligação entre os perfis metálicos. 

9.5.7 Porca 

Porcas são elementos de fixação e estão sempre associadas a um parafuso. São porcas que complementam 

a função de fixação dos parafusos. 

9.5.8 Arruela 

Arruelas são peças metálicas. Parafusos de alta qualidade necessitam de arruelas temperadas para evitar a 

perda da pré-carga após a aplicação do torque. 

9.5.9 Junta elástica 

As juntas elásticas têm por função vedar a estrutura e absorver ligeiros movimentos. Será usado o mastic 

como material de junta. 

9.5.10 Placa de isopor 

A placa de isopor irá funcionar em conjunto com o mastic, e está localizado entre a laje da ponte e o 

pavimento asfáltico. 

9.5.11 Placa de aço 

As placas de aço estarão localizadas juntamente com o neoprene, que em conjunto irão atuar como 

aparelhos de apoio da estrutura da ponte. 

9.5.12 Aparelho de apoio 

Bloco de elastômetro que pode ser reforçado com placas de aço. Aparelhos de elastômetro podem ser 

projetados e manufaturas para acomodar movimentos de translação em qualquer direção e movimentos rotacionais 

em torno de qualquer eixo por deformação elástica, de maneira a transmitir corretamente, de um componente 

estrutural para outro, as forças de projeto e acomodar os deslocamentos derivados da análise estrutural. 

9.5.13 Tela 

A tela atuará como armação superior da laje. Adotou-se Tela eletrossoldada nervurada CA60 Q785. 

9.5.14 Treliça 

É utilizada na sustentação da tela eletrossoldada. Será adotada treliça TG 16R com 12 metros. 

9.5.15 Armação 

Conjunto de barras de aço conectados com a finalidade de sustentação e reforço que torna-se  parte integrante 

do concreto armado. Armação em aço CA50, considerando o fornecimento, corte, dobra e colocação. Será utilizado 

para construção da laje da ponte e das muretas de proteção. 

9.5.16 Concreto 

O concreto é basicamente a mistura de cimento, água, pedra e areia, sendo que o cimento ao ser hidratado 

pela água forma uma pasta aderente e resistente aos fragmentos de agregados (pedra e areia) formando um bloco 

monolítico de concreto. Sendo o concreto usinado aquele fabricado em uma empresa prestadora de serviços de 

concretagem (concreteira), este tipo de concreto também é conhecido como CDC – Concreto Dosado em Central. 

Será utilizado para construção da laje da ponte e também das muretas de proteção. 

9.5.17 Fôrma 

A fôrma será plana em chapa de madeira compensada resinada para fundações. Ela será destinada a receber 

e moldar o concreto para formação do elemento estrutural. O uso adequado da fôrma está diretamente relacionado à 

concretagem a ser utilizada, como também da geometria da peça estrutural a ser concretada. 

9.5.18 Desforma 

Retirada dos elementos que constituem a fôrma após a peça estrutural atingir a resistência superior ou igual 

à especificada em projeto. 

9.6 Serralheria 

 

9.6.3 Barra chata 

São barras que possuem a função de compor a estrutura do guarda-corpo. A barra chata é um produto obtido 
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por laminação e normalmente se apresenta com seção transversal retangular. A barra chata é utilizada na construção 

mecânica em geral, além de outras aplicações como em serralherias complementando itens da construção civil. 

9.6.4 Chapa 

São chapas que possuem a função de compor o insert que será utilizado para fixação do guarda corpo. 

9.7 Limpeza final da obra 

9.7.3 Limpeza manual 

A limpeza pós-obra consiste no minucioso trabalho de eliminação de sujeiras e excesso de rejeitos gerados 

durante a obra. A limpeza será executada com raspagem manual do local, inclusive varrição. 

10 DESENHOS 

Apresenta-se a seguir o quadro referente aos desenhos, suas respectivas numerações e identificações. 

DESENHO REV CONTEÚDO 

15.012.PLC.DD.ES D ESTRUTURA METÁLICA – CONJUNTO 

E DETALHES 

15.013.PLC.DD.ES C ESTRUTURA METÁLICA – CONJUNTO 

E DETALHES 

15.014.PCL.DD.ES B CONJUNTO DE AMORTECEDORES 

15.021.PCL.DD.CI C PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO 

15.022.PCL.DD.CI B PROJETO EXECUTIVO - CONJUNTO 

15.023.PLC.DD.CI B ARMAÇÃO DA LAJE E MURETAS 

15.024.PLC.DD.CI C ARMAÇÃO DA LAJE E MURETAS 

15.025.PLC.DD.CI C ARMAÇÃO DA LAJE E MURETAS 

15.026.PCL.DD.CI C ARMAÇÃO BLOCO B1 BASE BL1 

15.031.PCL.DD.ES B ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL- 

CONJUNTO E DETALHES 

15.032.PLC.DD.ES B DIAGRAMA DE MONTAGEM DO GUARDA 

CORPO 

15.033.PLC.DD.ES B INSERTS METÁLICOS – DIAGRAMA DE 

MONTAGEM 

15.034.PCL.DD.ES B ARTICULAÇÃO MISTA- DIAGRAMA 

DE MONTAGEM 

15.035.PCL.DD.ES B ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL- 

DETALHES 

11 CONCLUSÃO 

O memorial descritivo foi elaborado de forma fiel e sucinta ao desenvolvimento do projeto, visando o 

entendimento das bases utilizadas para se chegar aos resultados os quais o projeto gráfico fundamentado. 

 

Conselheiro Lafaiete, 24 de Maio de 2019. 
 

_______________________________________ 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

  


