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PROCESSO LICITATÓRIO N° 109/2014 

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014 

A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, torna público que, através da Comissão Permanente de 
Licitação, realizará no dia 12 de dezembro de 2014, as 09:00 horas, em sua Sala e Licitações 
localizada na Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro, a sessão de abertura da licitação na 
modalidade de Concorrência Pública, por Execução Indireta, no regime de Empreitada por 
Preço Global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 8.666, de 
21/06/1993, do tipo MENOR PREÇO, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE 
REFORMA E ADPTAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES, conforme consta neste Edital e seus 
anexos, de acordo com o que determina a Lei 8.666/93, suas alterações, Decreto Federal nº 
7.892/2013 e Decreto Municipal nº 042/2011, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 
147/2014 e demais legislações: 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES:  12/12/2014 as 09:00 hs 

DATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO:          12/12/2014 as 09:00 hs     

 

1- DO OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE 
PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRAPORA/MG. 
 
  
2. DA ESTIMATIVA DE VALOR E FONTE DE RECURSOS 
  
2.1. O valor máximo aceito pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, para execução dos serviços, 
objeto desta licitação é de R$2.132.040,74 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, quarenta reais e 
setenta e quatro centavos), conforme planilha de custos elaborada pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
2.2. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos 
nas Fontes: 
 

•   101 (25% Educação)  
•   146 (FNDE-OUTROS) Recurso Federal: Programa de Apoio à Creche – Banco do Brasil  

  
3. DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
3.1. Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO parcial dos serviços, limitada à 30% (trinta por cento) 
do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, à qual caberá transmitir à(s) 
subcontratada(s) todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos 
contratuais, bem como fiscalizar sua execução.  
 
3.2. Somente será permitido o início dos serviços por parte de empresa subcontratada, após 
prévia aprovação da mesma pela Administração, mediante verificação do atendimento a todas as 
condições referentes à(s) subcontratada(s) exigidas no subitem 3.3. deste Edital.  

3.3. Antes do início da execução dos serviços por parte da subcontratada, a Contratada deverá 
apresentar os documentos que comprovem a regularidade fiscal da subcontratada perante a 
Fazenda Nacional, Previdência Social, FGTS e Trabalhista, nos termos do subitens 8.1.2 deste 
Edital.  
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exigências constantes 
neste Edital e Anexos.  
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4.2. Não poderão participar do certame:  
4.2.1. Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, recuperação 
judicial/extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, qualquer que seja a sua 
forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos 
com impedimento de licitar com o Estado de Minas Gerais ou punidos com suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal.  
 
4.2.2. Empresas prestadoras de serviço que tenham, como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, de 
membros ou de servidor ocupante, no âmbito deste Órgão, de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento;  
 
4.2.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.  
 
4.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
 
4.2.5. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função 
de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou 
consangüíneo até o 2º grau, ou por adoção e os servidores e empregados públicos municipais, 
não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após finda das 
respectivas funções, conforme previsto no art. 123 da Lei Orgânica Municipal de 28 de dezembro 
de 1992; 
 
4.3. A participação da licitante no presente certame implica a aceitação integral e irretratável de 
todas as exigências deste Edital e Anexos, entre as quais estão:  
 
4.3.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
apresentação.  
4.3.1.1. Esse prazo de validade ficará suspenso pelo tempo necessário à conclusão de diligências 
e recursos.  
4.3.2. Nos preços cotados já estão inclusos impostos, contribuições, taxas, frete e, se houver, 
seguro, bem como todos os demais encargos incidentes.  
4.4. Será permitida a participação de consórcio de empresas, observando-se as seguintes 
condições:  
4.4.1. Deverá comprovar a existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança e será 
a representante das consorciadas perante o Estado;  
4.4.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no 
ato convocatório;  
4.4.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das 
empresas consorciadas;  
4.4.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender aos 
índices contábeis definidos no edital, no caso de consórcio o somatório de valores de cada 
consorciado na proporção de sua respectiva participação;  
4.4.5. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou isoladamente;  
4.4.6. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; e  
4.4.7. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, 
à empresa brasileira.  
4.4.8. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.4.1 do edital.  
 
5. DO REPRESENTANTE LEGAL  
5.1. As declarações e proposta apresentadas pelas licitantes devem estar assinadas por 
representante legalmente habilitado.  
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5.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 
estatuto/contrato social ou instrumento público/particular de procuração.  
 
5.3. Em se tratando de instrumento particular deverá estar acompanhado do Estatuto ou Contrato 
Social da licitante para fins de identificação do outorgante e dos poderes específicos, o mesmo 
ocorrendo em face do instrumento público, caso seja feita referência ao Estatuto ou Contrato 
Social.  
 
5.4. As licitantes que se fizerem representar por procurador e cujo respectivo estatuto ou contrato 
social estabeleça a assinatura dos sócios em conjunto devem apresentar procuração assinada 
pelos sócios indicados no estatuto ou contrato social, não sendo permitida assinatura isolada de 
apenas um deles.  

5.5. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

5.6. Caso o estatuto ou contrato social da licitante estabeleça a assinatura dos sócios em 
conjunto e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito na alínea 
anterior, deverá ser apresentado, conforme o caso, instrumento público/particular de procuração, 
outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes.  
 
5.7. O representante legal de cada licitante poderá, na data e horário fixados para 
credenciamento do certame, apresentar-se à CPL para registrar sua presença na sessão pública, 
munido de sua carteira de identidade ou outro equivalente para efeitos de identificação.  

5.8. Não poderá haver um mesmo representante para mais de uma empresa.  
 
5.9. Dos impedimentos previstos no item 4.2 deste edital:  
 
5.9.1. A empresa deve apresentar declaração assinada por representante legal da empresa, 
impressa em papel timbrado da Empresa de que a Proponente não possui nenhum dos 
impedimentos previstos no item 4.2 deste edital;  

5.9.2. Se a empresa optar por entregar os envelopes antes da data e horário de abertura da 
sessão, além de enviar os envelopes ao Setor de Licitações , também deverá encaminhar, fora 
dos envelopes, a declaração de que não possui nenhum dos impedimentos do item 4.2 deste 
edital;  

5.9.3. Se a empresa optar por entregar os envelopes na data e horário de abertura da sessão, 
também deverá entregar, fora dos envelopes, a declaração de que não possui nenhum dos 
impedimentos do item 4.2 deste edital; caso a empresa não entregue a declaração já assinada, o 
seu representante legal poderá assinar a declaração, disponibilizada pela Administração, no 
momento do credenciamento.  
 
5.10. Os documentos que trata o item 5.1 devem ser os originais.  
5.11. Os documentos que tratam os itens 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.9 devem ser originais, autenticados 
ou cópias simples acompanhadas do original, conforme o caso.  
 

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.  
 
6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência 
prevista na Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela LC 147/2014, deverão apresentar no ato 
do credenciamento, Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte. 
 
6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal (item 8.1.2), mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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6.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as 
mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

6.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1., implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
6.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-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 e desde que a melhor 
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
6.3.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
6.3.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, 
pela Comissão, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) 
minutos, sob pena de preclusão, e 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 
lavrada em Ata;  

6.3.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 6.3.1.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 6.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo estabelecido no subitem 6.3.1.1.  
 
6.3.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
7. DOS ENVELOPES  
7.1. As licitantes que desejarem entregar os envelopes antes da data e hora fixados para a 
abertura do certame deverão encaminhar os envelopes Documentos de Habilitação e Proposta 
de Preço para o endereço situado à Rua Antonio Nascimento, 274 – Centro – Setor de Licitações.  

7.2. As licitantes que desejarem entregar os envelopes Documentos de Habilitação e Proposta 
de Preço na data e hora fixados para a sessão pública de abertura do certame deverão se dirigir 
ao local da referida sessão, qual seja, Rua Antonio Nascimento, 274 – Centro. 

7.3. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados no fecho, com identificação, da razão 
social da licitante, do endereço completo e do número do telefone, conforme abaixo:  
 
FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:  
 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2014  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DO 
TELEFONE.  
 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DO 
TELEFONE.  
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8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
8.1. O envelope nº 01 “Documentos de Habilitação”, deverá ser apresentado de forma inviolável, 
fechado, colado e rubricado, contendo:  
 
8.1.1. Da Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal nº 8666/93) 
 

a)  Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e 

RG; 

b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no 

caso de inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro 

Empresarial, em se tratando de Sociedades Empresárias; no caso de Sociedade por Ações, 

acompanhado da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e no caso de 

Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova de diretoria em exercício; 

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização de funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista (art.29, da Lei Federal nº 8666/93): 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de débito com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de débito com a Fazenda Municipal;  

f) Certidão Negativa de débito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  

g) Certificado de Regularidade de Situação (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS);  

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pelo TST; 

 

8.1.3. Da Qualificação Técnica  
 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, em vigor, expedida pelo CREA; 

b) Atestados de capacidade técnica, devidamente registrados no CREA ou CAU, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, comprovando a 
execução, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa, de serviços de 
características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional condizentes ao 
objeto da licitação. 
 
As pessoas jurídicas poderão fazer uso dos atestados de capacidade técnica mediante 
comprovação de vínculo com o (s) profissional (is) ditado (s) nos mesmos. Este vínculo 
poderá ser comprovado através da Carteira Profissional de Trabalho ou ainda por meio de 
contrato civil firmado entre as partes. 
 
Observação 1: os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço ou 
serviço técnico objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela administração. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA   

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 

 

 

6 
 

 
c) Deverá a proponente licitante apresentar “Termo de Compromisso” de que o 

Responsável Técnico, detentor do atestado referido no item anterior, será o Responsável 
Técnico pela Execução do serviço. 

 
d) O responsável técnico deverá ter acervo técnico, compatível com o serviço em execução. 

 
e) RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA (Anexo VIII), adequada e disponível para execução do 

serviço bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima a seguir 
relacionada:  

� 1 (um) Engenheiro civil/Arquiteto, registrado no CREA/CAU, com 

experiência comprovada em coordenação de serviços de características 

semelhante a de  complexidade tecnológica e operacional condizente ao 

objeto da licitação. 

� Essa relação deverá estar acompanhada de declaração escrita de cada 

um dos membros da equipe técnica mínima, autorizando sua inclusão na 

equipe e comprometendo-se a participar efetivamente dos trabalhos, caso 

o objeto  

 

f) ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO expedido pela Prefeitura Municipal da sede da Licitante 

(Resolução 144). 

 
8.1.4. Da Qualificação Econômico-Financeira  
 
8.1.4.1 Comprovação da boa situação financeira da empresa, através da apresentação:  

8.1.4.1.1 Demonstrações contábeis/balanço patrimonial (último exercício social), devidamente 

registro na Junta Comercial, vedado a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 

data da apresentação da proposta, devendo apresentar separadamente os seguintes elementos: 

a)  Ativo Circulante; 

b)  Ativo Total; 

c)  Realizável a Longo Prazo;  

d)  Passivo Circulante; 

e)  Exigível a Longo Prazo; 

f)  Composição do Imobilizado, incluindo: 

• Valor original corrigido; 

• Depreciação segundo as contas do Ativo Permanente; 

• Saldo. 

g)  Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

OBSERVAÇÕES: 
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a) A apresentação da composição do imobilizado (letra f), exigida neste documento, poderá 

ser feita em demonstrativo, assinado pelo(s) dirigente(s) da empresa e pelo profissional 

responsável por sua contabilidade. 

b) As empresas de Sociedade Anônima (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço 

em Diário Oficial, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA) deverão apresentar 

copia do balanço extraída do Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial.  

c) Caso o balanço patrimonial apresentado pela empresa não conste a conta movimento no 
ativo circulante, a mesma deverá apresentar declaração de que não possui conta movimento, 
sendo somente conta caixa. 

8.1.4.1.2 Índices contábeis (último exercício social) abaixo previstos: 

 

a)  Índice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0: 

               AC 

ILC   =   -------    ,  onde 

               PC 

AC    =   Ativo Circulante; 

PC    =   Passivo Circulante. 

 

b)  Índice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0; 

                 AC + RLP 

ILG   =   ------------------    ,  onde 

                  PC + ELP 

AC    =   Ativo Circulante; 

RLP  =   Realizável a Longo Prazo; 

PC    =   Passivo Circulante; 

ELP  =   Exigível a Longo Prazo. 

 

c)  Solvência Geral – superior a 1,0: 

                     AT 

SG   =   ----------------, onde 

 PC + ELP  

SG    =     Solvência Geral 

PC    =   Passivo Circulante; 

ELP  =   Exigível a Longo Prazo. 

AT    =   Ativo Total 

 
8.1.4.2 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial/extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data não anterior a 90 (noventa) dias 
contados da data prevista para entrega das propostas, de acordo com o inciso II do artigo 31 da lei 
8.666/93 
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8.1.5. Documentação Complementar: 
 
a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º, da 

Constituição Federal e na Lei Federal nº 9854, de 27 de outubro de 1.999, conforme (Anexo VII); 

b) Declaração de Pleno Conhecimento (Anexo V); 

c) Declaração de cumprimento das condições de participação (Anexo VI); 

 
8.2. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório 
competente ou poderá apresentar os documentos em cópia simples para conferir com o original;  

8.3. Os documentos exigidos no subitem 8.1.5 só poderão ser apresentados em via original.  
 
8.4. Os documentos obtidos por meio eletrônico ficam dispensados da apresentação do original ou 
da autenticação por cartório competente, e só terão validade depois de conferida sua 
autenticidade pelo Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e demais 
regulamentos;  
 
8.5. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar válidos na data da sessão 
pública de abertura deste certame.  
8.5.1. As Certidões ou documentos exigidos neste Edital, que não apresentem expressamente o 
prazo de validade, deverão ter sido expedidos até 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura 
do Certame, exceto onde exista previsão legal ao contrário.  
 
8.6. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação de documentos 
(“Documentos de Habilitação”) exigidos neste Edital, e não trazidos à reunião destinada à 
Habilitação, no respectivo envelope, salvo na hipótese constante do art.48, § 3º, da Lei nº 8.66/93.  
 
8.7. Serão consideradas habilitadas, as empresas licitantes que atenderem satisfatoriamente ás 
disposições do item 8.  
 
8.8. Os envelopes contendo as Propostas Financeiras das empresas inabilitadas serão devolvidos 
devidamente lacrados, aos representantes das empresas licitantes.  

8.9. Não havendo inabilitados ou se todas as empresas habilitadas manifestarem desistência 
expressa de interpor recurso, intenção esta que será consignada em Termo de Renúncia ou Ata, a 
ser lavrada, assinada por todos os licitantes presentes, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, proceder-se-á a imediata abertura das Propostas Financeiras, sendo as mesmas 
rubricadas, folha por folha, por todas as licitantes na presença da Comissão, que as autenticará 
com suas rubricas.  

8.10. No caso de qualquer empresa inserir certidões tidas como falsas, serão remetidas aos 
Ministérios Públicos respectivos, para as providências cabíveis;  

8.11. No caso de a licitante ser Cooperativa deverá ser apresentado ainda, além dos demais 
documentos de habilitação cabíveis:  
8.11.1. Estatuto social, devidamente registrado, acompanhado da Ata de Eleição de seus atuais 
dirigentes.  
8.11.2. Ata ou outro instrumento público da Assembléia Geral de sua constituição, na forma da Lei 
nº 5.764/71.  
8.11.3. Comprovação do Registro na Junta Comercial ou órgão competente.  
8.11.4. Comprovação do Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou, se houver, na 
respectiva Entidade Estadual, na forma do art. 107, da Lei nº 5.764/71.  
8.11.5. Listagem contendo o nome de todos os associados.  
8.11.6. Declaração firmada pelos membros do Conselho Fiscal de que não está em processo de 
dissolução e/ou liquidação.  
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8.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome da licitante, e, preferencialmente, com o nº do CNPJ e endereço respectivo.  
8.12.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.  
8.12.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz.  
 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
9.1. A proposta deverá estar dentro de envelopes individuais e preencher os seguintes 
requisitos:  
9.1.1. Apresentada em apenas uma via, emitida por computador ou datilografada, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente, e redigida com 
clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, devidamente 
datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu representante legal, cuja 
representatividade será verificada, conforme o caso, através dos documentos citados no item 5 do 
Edital, os quais deverão vir inseridos no Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação.  
9.1.2. Mencionar o número desta Concorrência, número do lote, nome ou razão social do 
proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (email), este último, se 
houver, para contato.  

9.1.3. Conter o nome, número do banco, da agência e da conta corrente da empresa licitante e o 
nome, número de identidade, do CPF e telefone da pessoa habilitada para assinar o termo 
contratual, não implicando, a sua ausência, desclassificação da licitante.  

9.1.4. A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

9.1.5. Conter preço total, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional, apurado à 
data da apresentação da proposta, sem a inclusão de encargos financeiros ou previsão 
inflacionária;  
 

9.1.6. Conter planilhas de quantidades e preços unitários e totais por item e do preço global por 
lote para a execução do objeto da presente licitação, cujo valor unitário e global em cada lote não 
poderá ultrapassar ao estabelecido no item 10.1. Deverão as empresas licitantes promover seus 
levantamentos “in loco” visando contemplar todos os serviços previstos no projeto, e nas 
especificações.  

9.1.7. Conter todas as composições de preços unitários correspondentes à Planilha de 
Quantitativos fornecida pelo Município, além do que deverão constar obrigatoriamente os 
quantitativos de material e mão-de-obra, bem como os percentuais adotados para os encargos 
sociais, e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).  
 

9.1.8. Conter composição de BDI, cujo percentual máximo aceitável não poderá ultrapassar a 25% 
(vinte e cinco por cento). No cálculo do BDI, em nenhuma hipótese será aceita a inserção, mesmo 
que indireta, de percentuais referentes ao IRPJ e à CSLL.  

9.2. As planilhas orçamentárias deverão reproduzir todos os itens e quantitativos constantes nas 
Planilhas de Quantitativos fornecidas pelo Município.  

9.3. As planilhas orçamentárias deverão obrigatoriamente ser subscritas por profissional 
legalmente habilitado e com atribuição específica, estando explícitos o seu título 
profissional e o número da carteira profissional, conforme estabelece o art. 14 da Lei nº. 
5.194/66.  
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9.4. Divergência entre valores unitário e total prevalecerá o unitário e entre total e global 
prevalecerá o total.  

9.5. Nos preços cotados já estão inclusos impostos, contribuições, taxas, frete, consumo de água 
e energia elétrica e, se houver, seguro, bem como todos os demais encargos incidentes  
 
9.6. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
apresentação.  
9.6.1. Esse prazo de validade ficará suspenso pelo tempo necessário à conclusão de diligências e 
recursos.  
 
9.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.  
 
10. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE  
10.1. O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO GLOBAL, da proposta cotada pelos 
licitantes, será de no máximo o valor de R$2.132.040,74 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, 
quarenta reais e setenta e quatro centavos), orçado pela Administração.  
 
10.2. O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO será o máximo estipulado na 
planilha orçamentária para cada item.  
 
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
11.1. Serão desclassificadas as Propostas que:  
 
11.1.1. Não obedecerem as condições estabelecidas no Edital, Planilha de Quantitativos e Preços, 
Especificações e Normas Técnicas, Projetos e minuta do Contrato, vinculados a este 
procedimento;  

11.1.2. Cotarem parcialmente a execução dos serviços;  

11.1.3. Deixarem de apresentar todas as composições de preços unitários correspondentes à 
Planilha de Quantitativos fornecida pelo Município, além do que deverão constar obrigatoriamente 
os quantitativos de material e mão-de-obra, bem como os percentuais adotados para os encargos 
sociais, e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).  

11.1.4. Apresentarem valor global manifestamente inexeqüível. Poderá a Administração, nessa 
hipótese, solicitar justificativa para avaliação da capacidade de realização, através de 
documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com os do mercado, 
inclusive orçamentos e composição de preços unitários. Consideram-se manifestadamente 
inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento), do menor dos 
seguintes valores:  
 
11.1.4.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela 
administração, ou  

11.1.4.2. Valor orçado pela administração.  
11.1.5. Tenham evidentes erros de impressão de que inviabilizem as propostas;  

11.1.6. Tenham seus preços cotados em qualquer padrão monetário diferente do nacional;  

11.1.7. Apresentarem preços ou quaisquer outras condições baseadas em cotação de outra 
licitante;  

11.1.8. Deixarem de apresentar todas as planilhas de quantitativos;  
11.1.8.1. Que cotarem preços superiores aos do CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE referidos nos 
itens 10.1 e 10.2 deste edital.  
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11.1.8.2. Que cotarem percentual de BDI superior ao máximo aceitável de 25% (vinte e cinco por 
cento).  
 
11.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que apresentarem preços unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, com base no disposto no artigo 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93 
e em parecer circunstanciado e documentação complementar apresentada pela licitante, conforme 
subitem a seguir.  

11.3. Indícios de ocorrência de insumos e salários com preços inferiores aos preços de mercado 
poderão ensejar a solicitação, por parte da Comissão Permanente de Licitação, de documentos 
complementares da licitante, que deverão ser apresentados no prazo improrrogável de 72 (setenta 
e duas) horas, contados da devida comunicação.  
 
12. DA PUBLICIDADE DOS ATOS  
 
12.1. A intimação da inabilitação e julgamento das propostas se fará por comunicação direta, no 
ato em que foi adotada a decisão, desde que presentes os representantes das empresas 
licitantes. Caso contrário ocorrerá publicação no Diário Oficial.  
 
 
13. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO  
13.1. Até o dia, hora e local marcados para esta licitação as licitantes deverão entregar os 
envelopes “1” e “2” à Comissão Permanente de Licitação.  

13.2. Após a abertura da Sessão Pública pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas 
comerciais, nenhum outro documento será aceito pela Comissão.  
 
13.3. Não serão aceitos ou permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as propostas ou 
documentos em geral, exceto se for de interesse da Administração, para dirimir dúvidas e caso a 
informação não devesse constar originariamente das propostas.  

13.4. A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação 
(Envelope “1”). Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 
rubricarão cada documento e, a seguir, a CPL procederá ao respectivo julgamento de habilitação 
ou inabilitação, de acordo, exclusivamente, com os critérios estabelecidos neste Edital.  

13.5. Da decisão que habilitar ou inabilitar qualquer licitante caberá recurso pelos interessados, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  

13.6. Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos porventura 
interpostos, ou pela renúncia das licitantes ao direito de recorrer, se presentes na sessão de 
abertura do envelope “1”, sendo tal fato lavrado em ata que será assinada por todos, a Comissão 
devolverá, devidamente fechados os envelopes contendo a proposta, às licitantes inabilitadas, e 
marcará data para a realização da sessão pública de abertura dos envelopes “2” contendo as 
propostas.  
 
13.7. Se todas as licitantes não estiverem presentes na sessão de abertura do envelope “1”, a 
decisão de habilitar ou inabilitar será publicada no Diário Oficial, abrindo-se prazo para 
interposição de recursos pelos interessados.  

13.8. A impugnação do Edital feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 
deste certame, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

13.9. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subseqüentes deste certame.  
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13.10. Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  

13.11. A Comissão abrirá os envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, na data e 
hora marcadas e procederá ao respectivo julgamento, de acordo, exclusivamente, com os critérios 
estabelecidos neste Edital.  
 
13.12. Da decisão que classificar ou desclassificar qualquer proposta caberá recurso pelos 
interessados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  

13.13. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não caberá desclassificação por 
motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento, no caso a Administração de ter conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância que desabone ou diminua a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa do licitante, ou ainda, da apuração de falsidade documental anterior ou posterior ao 
julgamento da presente licitação, assegurada a ampla defesa, nos termos do art. 48 da Lei 
8.666/93;  
13.13.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o 
do art. 3o da Lei 8.66/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo;  
 
13.14. De todas as reuniões serão lavradas Atas circunstanciadas, evidenciando todas as 
ocorrências, que deverão ser assinadas pelas licitantes presentes e membros da Comissão.  

13.15. Será considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR 
PREÇO GLOBAL, desde que atendidos integralmente todos os requisitos do presente Edital e 
Anexos observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº147/2014.  

13.16. A adjudicação do objeto desta TOMADA DE PREÇOS à licitante, cuja proposta seja 
considerada vencedora, será GLOBAL.  

13.17. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitos. Em 
caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro 
procedimento de desempate, observando-se, quando for o caso, as disposições da LC 147/2014.  
 
13.18. Julgando necessário, a Comissão Permanente de Licitação recorrerá a profissionais 
especializados a fim de subsidiar a sua decisão, ficando a licitante no dever de proporcionar os 
meios e as condições necessárias às análises e testes que se mostrarem indispensáveis, dentro 
dos prazos determinados pela Comissão.  

13.19. Do licitante que se classificar na forma do subitem 11.1.4 deste Edital, cujo valor global da 
proposta seja inferior a 80% do menor valor a que se referem os subitens 11.1.4.1 e 11.1.4.2, será 
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional – dentre as modalidades 
previstas no art. 56, §1º, da Lei nº. 8.666/93 – igual à diferença entre o valor resultante do subitem 
11.1.4 e o valor da proposta correspondente.  
 
14. DO PAGAMENTO  
14.1. As notas fiscais/faturas serão apresentadas com valores decorrentes de medições e 
compatíveis com o cronograma físico-financeiro aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser 
entregues à Secretaria M. de Educação, acompanhadas dos seguintes documentos:  
14.1.1.1. Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Suprimentos  
14.1.1.2. Nota fiscal  
14.1.1.3. Resumo de medição  
14.1.1.4 Prova de regularidade perante a Previdência Social e junto ao FGTS. 
 
14.2. O prazo para PAGAMENTO será 30 dias contados do atesto na nota fiscal/fatura pelo 
responsável pelo recebimento dos serviços efetivamente executados.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA   

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 

 

 

13 
 

14.3. Qualquer pagamento só será efetivado, mediante reconhecimento pela Secretaria M. de 
Educação, de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.  
14.4. Na Nota Fiscal, deverá vir discriminado o valor da mão de obra, para efeito de retenção do 
valor do INSS, na forma da Lei 9.711/98. O pagamento será realizado desde que a Contratada 
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere às retenções tributárias.  
14.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à Contratada para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura corrigida.  
14.6. A Contratada deve comprovar que mantém as condições de habilitação durante a vigência 
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos 
tributos, após a validade das certidões.  
14.9. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Previdência Social e junto 
ao FGTS.  
14.10. Cada pagamento está condicionado à aceitação da medição dos serviços, nos termos do 
Contrato.  
 
15. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 
15.1. Os serviços serão recebidos:  
 
15.1.2. Definitivamente, mediante recibo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a completa adequação do objeto ao contrato. O prazo de 
observação, ou vistoria, será de máximo 30 (trinta) dias, a contar da comunicação escrita do 
Contratado da conclusão dos serviços.  
 
15.1.4. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado pelo servidor responsável, 
designado pela Secretaria Municipal de Educação, pelo engenheiro do quadro permanente 
(habilitado tecnicamente) e pelo representante da Contratada.  

15.1.5. Verificada a incompatibilidade dos serviços executados com o exigido na licitação ou que 
apresentem desconformidades com as exigências requisitadas no Projeto Básico, planilha, será o 
contratado obrigado a corrigi-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da comunicação, no 
total ou em parte, sem qualquer ônus para a Administração, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis.  
15.1.5.1. A não correção do serviço no prazo estipulado pela FISCALIZAÇÃO, sujeitará a 
Contratada em mora, cujo atraso computar-se-á desde o primeiro dia do vencimento do prazo.  
 
16. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
16.1. O Registro de Preços será formalizado por Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo III, 
e conforme as condições previstas neste edital e seus anexos;  

16.2. Os quantitativos de fornecimento serão fixados através do Contrato ou Nota de Empenho e 
observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata e/ou discriminados no Edital e seus 
Anexos;  

16.3. A Ata de Registro de Preços decorrente(s) da presente licitação, bem como suas alterações, 
ficará(ão) subordinado às normas da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 7.892/2013, e de 
acordo com a(s) minuta(s) anexa(s) ao presente instrumento.  

16.4. O Contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficará(ão) 
subordinado às normas da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com a(s) minuta(s) anexa(s) ao 
presente instrumento.  
 
16.5. A empresa adjudicatária deverá assinar a Ata de Registro de Preços, o Contrato ou retirar a 
Nota de Empenho para a execução do objeto licitado dentro do prazo de 06 (seis) dias úteis, 
contados da data da comunicação;  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA   

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ 23.539.463.0001/21 

 

 

14 
 

16.5.1. O prazo concedido para assinatura da Ata de Registro de Preços, do Contrato ou para a 
retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração Municipal;  
16.5.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, o Contrato 
ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo assinalado no subitem 16.5 ensejará a aplicação 
das penalidades estabelecidas no item 18 deste Edital;  
16.6. A Administração poderá, quando a convocada deixar de assinar a Ata de Registro de Preços 
ou Contrato no prazo estabelecido, convidar as demais proponentes classificadas, segundo a 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive de preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação 
do artigo 81 da Lei 8.666/93.  

16.7. A autoridade competente poderá até a assinatura do Contrato, desclassificar o licitante 
vencedor por despacho fundamentado sem direito a indenização e ressarcimento, e sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, quando a Prefeitura Municipal tiver notícia de qualquer fato ou 
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da presente licitação, que desabone a 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa da licitante, assegurada a ampla 
defesa, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93.  

16.8. Em havendo subcontratação, antes do início da execução dos serviços por parte da(s) 
subcontratada(s), a Contratada deverá apresentar os documentos que comprovem a regularidade 
fiscal da subcontratada perante a Previdência Social, ao FGTS e Trabalhista, nos termos dos 
subitens 8.1.2 deste Edital.  
 
16.10. A Contratada deverá executar os trabalhos de acordo com a Ordem de Serviços a ser 
expedida pela Secretaria Municipal de Educação, discriminando o local, os itens e o prazo dos 
mesmos.  
16.10.1.1. As despesas junto ao CREA/CAU, oriunda da execução dos serviços a serem 
prestados, ficaram a cargo da Contratada. 
 
16.11. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados da 
data da assinatura da Ata, não podendo ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos 
do art. 57 §1º, da lei 8.666/93, que implique a prorrogação dos prazos de execução e, 
conseqüentemente, exija a prorrogação da vigência do contrato, observado o caput do mesmo 
dispositivo legal.  
 
16.12. Serão condições para a emissão da Ordem de Início dos serviços:  
16.12.1. Apresentação de ART do responsável técnico junto ao CREA/CAU paga pela empresa 
vencedora da licitação que deverá se dar em até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do 
contrato/Ata de Registro de Preços.   
 
17. DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO  
17.1. O objeto contratado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25% sobre o valor inicial de 
cada Contrato assinado, mediante o interesse público, a necessidade de serviços e a 
conveniência administrativa, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, salvo a exceção prevista 
no § 2º do art. 65 do mesmo diploma legal. 
17.2. Os produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderão sofrer supressão total ou 
parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 
8.666/93 e alterações;  
17.3. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições anteriores, os 
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Ata de Registro de 
Preços, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do 
referido artigo.  
 
18. DAS PENALIDADES  
18.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas no procedimento licitatório e pela 
inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
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ao licitante ou ao contratado as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme 
segue:  
18.2. ADVERTÊNCIA  
18.2.1. Advertência, no caso de descumprimento de Cláusula Contratual que não interfira na 
execução dos serviços ou na sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este 
Órgão;  
 
18.3. MULTA  
 
18.3.2. De 0,1% ao dia, até o limite máximo de 1,5%, sobre o valor total do contrato, nos casos de 
atraso injustificado nos prazos de prazos de assinatura do contrato:  
18.3.2.1. Após o 15º dia de atraso do prazo previsto no item 16.5 deste edital, sem justificativa 
aceita pela Administração, o contrato será considerado como inexecutado;  
18.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em aceitar e assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.5, o que 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, e outros casos de inexecução total do 
objeto.  
18.3.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.  
18.3.5. O valor da multa aplicada será descontado da garantia apresentada pela Contratada. Caso 
o valor da multa seja superior à garantia referida neste subitem, será cobrada administrativamente 
pela Contratante, ou ainda judicialmente. Se o valor da multa for descontado da garantia, está 
deverá ser reforçada pela Contratada.  
 
18.4. SUSPENSÃO  
18.4.1. Pelo descumprimento das obrigações e atos inerentes ao processo licitatório, que implique 
graves prejuízos ao bom andamento ou conclusão do certame, bem como pela inexecução total 
ou parcial do objeto, não justificada e/ou não aceita pela Administração, aplicar-se-á suspensão 
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, 
pelo período de até 02 (dois) anos, conforme segue:  
I. Por 01 (um) ano, nos casos de descumprimento das obrigações e atos inerentes ao processo 
licitatório, que implique graves prejuízos ao bom andamento ou conclusão do certame;  
II. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecução parcial do objeto;  
III. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecução total do objeto.  
 
18.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  

18.5.1. No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente e, no caso de inexecução 
do contrato que configure ilícito penal, será declarada a inidoneidade do licitante ou 
contratado para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 
 
19. DO REAJUSTE  
19.1. O saldo do valor proposto e contratado será reajustado anualmente, mediante requerimento 
escrito da Contratada, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do 
Mercado (INCC-M) da Fundação Getúlio Vargas – FGV Dados (http://www.fgvdados.com.br/).  
 
20. DO PRAZO DE RECURSOS  
20.1. A interposição de recursos obedecerá ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93, podendo 
o licitante inconformado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recorrer da decisão da Comissão de 
Licitação, contados da comunicação da decisão lavrado em Ata, se presentes todos os licitantes, 
ou da publicação no Diário Oficial;  
20.2. Os recursos interpostos deverão ser dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, que 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir devidamente informado a Autoridade Superior, onde este decidirá em 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento do Recurso, nos termos do art. 109 da Lei 8.66/93, com as modificações 
da Lei 8.883/94.  
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20.3. Se todos os Licitantes desistirem dos recursos, os quais serão consignados em Termo de 
Renúncia ou Ata, deverá a Comissão de Licitação prosseguirá a efetivação do procedimento nas 
fases respectivas;  
 
20.4. Os recursos relativos ao julgamento das fases de Habilitação e Propostas terão efeito 
suspensivo conforme o art. 109, § 2º da Lei 8.666/93, sendo os mesmos admitidos dentro do 
prazo legal;  
20.5. As impugnações poderão ser feitas conforme disposto no artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, e 
deverão ser entregues até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação no Protocolo da Prefeitura Municipal de Pirapora na Rua Antonio Nascimento, 274 – 
Centro de 12:00 às 18:00hs.  
 
20.6. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos do Edital, o licitante que 
tenha aceitado sem objeção ou deixe de apontar falhas ou irregularidades até o prazo acima 
definido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;  
20.7. Na contagem, os prazos estabelecidos nesta Licitação, excluir-se-á o dia do começo e 
incluir-se-á o do vencimento. Se este recair em dia sem expediente normal no Órgão, o término do 
prazo ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente.  
20.8. A impugnação do Edital feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 
deste certame, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
21. DAS CONDIÇÕES GERAIS  
21.1. Quaisquer esclarecimentos adicionais ao edital desta Concorrência poderão ser obtidos pelo 
e-mail: licitacao@pirapora.mg.gov.br, até o segundo dia útil que anteceder a data marcada para a 
Sessão destinada ao recebimento dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Propostas 
Financeiras”.  
21.1.1. As licitantes interessadas em participar do certame devem acessar o site 
www.pirapora.mg.gov.br para a obtenção de todas as informações sobre o Edital em questão.  
21.2. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a 
qualquer reclamação posterior;  
21.3. Após a abertura dos envelopes, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações 
de propostas ou de itens, sob a alegação de engano nos cálculos dos valores apresentados ou 
erro de cotação.  
21.4. O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação da proposta subentende o conhecimento integral do objeto da licitação, 
incondicional ao presente instrumento convocatório, não sendo aceitas alegações posteriores de 
desconhecimento de qualquer pormenor.  
21.5. A licitante não poderá, em qualquer hipótese, alegar desconhecimento do objeto a ser 
executado, nem modificar preços, quantidades ou condições de sua proposta depois de aberta, 
alegando insuficiência de dados ou informações.  
21.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá convocar servidores do Órgão, para oferecer 
suporte técnicos e/ou jurídicos, às decisões da Comissão de Licitação.  
21.7. A Prefeitura Municipal de Pirapora, reserva-se o direito de revogar a presente licitação, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por 
ilegalidade no todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, consoante prevê o artigo 109, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, bem como, transferir a 
data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja a que título for.  
21.8. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.  
21.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração da proposta e/ou 
apresentação de documentação relativa à presente licitação, nem pela anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato;  
21.10. As irregularidades sanáveis que venham a surgir no processo licitatório, só importarão na 
modificação do Instrumento convocatório, em caso de impugnações que sejam consideradas 
procedentes.  
21.11. As modificações ocorridas neste Edital obedecerão ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 
8.666/93.  
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21.12. O edital poderá ser obtido no site www.pirapora.mg.gov.br – link: Licitações.  
21.13. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, com 
fundamento nas disposições da legislação em vigor.  
21.14. Fica eleito o Foro de Pirapora/MG para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências 
decorrentes do presente CERTAME e da Execução do Contrato.  
 
22. Acompanham este Edital, dele fazendo parte integrante, independentemente de transcrição, os 
seguintes documentos:  
 
22.1. Anexo I – Memorial Descritivo;  
22.2. Anexo II - Planilhas Orçamentárias;  
22.3. Anexo III - Minuta de Ata de Registro de Preços;  
22.4. Anexo IV - Minuta de Contrato Administrativo;  
22.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Plenos Conhecimentos;  
22.6. Anexo VI – Declaração de cumprimento das Condições de Participação; 
22.7. Anexo VII – Declaração de que não emprega Menor; 
22.8. Anexo VIII – Relação da Equipe Técnica; 
22.9. Anexo IX – Carta de Apresentação da Proposta. 
 

 

Pirapora, 07 de novembro de 2014. 
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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1. DEFINIÇÃO  
 
A justificativa deste objeto visa aprimorar a infraestrutura educacional, tanto nas adaptações como 
reformas, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação.  
 
1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO  
 
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e 
suas particularidades.  
 
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
O princípio adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no 
aspecto físico, psicológico, como no intelectual e social. Visando propiciar ambientes com 
conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, 
formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.  
Tendo em vista as diferentes situações para reformas e adaptações das escolas, a planilha 
apresenta opções e alternativas para efetuá-las. Com a finalidade de atender o usuário principal, 
adotamos os seguintes critérios:  
 

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de instalações 
adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.  
 
Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, 
e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.  
 
2.1. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS  
 
Para a elaboração da planilha foram condicionados alguns parâmetros, a seguir relacionados:  
Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades 
operacionais cotidianas da educação, por exemplo: quais áreas são mais comuns para se 
reformar e adaptar;  
Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em quatro águas, de fácil 
execução em consonância com o sistema construtivo adotado.  
Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de iluminação e 
ventilação natural em ambientes escolares;  
Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados de acordo 
com os seus requisitos de uso e aplicação, intensidade e característica do uso, conforto 
antropodinâmico possibilitado e exposição a intempéries;  
Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a tradição, a 
facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em várias regiões do país. Foram 
observadas as características térmicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de 
manutenção.  
 
2.3. ESPAÇOS ATENDIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES  
 
O ambiente educacional existe blocos distintos de acordo com a função a que se destinam. Por 
exemplo: bloco administrativo, bloco de serviços e blocos pedagógicos.  
 
Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:  
Bloco Administrativo (entrada principal da escola):  
Hall;  
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Administração;  
Almoxarifado;  
Sala de professores;  
Sanitário masculino e feminino para adultos e portadores de necessidades especiais.  
 
Bloco de Serviços:  
Acesso serviço;  
Triagem e lavagem;  
Área externa:  
Depósito de lixo orgânico e reciclável; 
Cozinha; 
Área de higienização pessoal;  
Bancada de preparo de carnes;  
Bancada de preparo de legumes e verduras;  
Bancada de passagem de alimentos prontos;  
Bancada de recepção de louças sujas;  
Pia lavagem louças;  
Despensa;  
Refeitório;  
Área de higienização pessoal;  
Bancada de entrega de alimentos prontos;  
Lavanderia; 
Tanques e máquinas de lavar;  
Depósito de Materiais de Limpeza;  
Vestiário feminino;  
Vestiário masculino;  
Copa funcionários;  
Sala Multiuso;  
 
2.4. ACESSIBILIDADE  
 
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade 
é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida”.  
O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com  
 
 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, 
tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.  
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  
Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;  
Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;  
Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade especiais;  
Sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais.  
 
Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como 
barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.  
 
3. SISTEMA CONSTRUTIVO  
3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  
 
Em virtude do grande número de edifícios educacionais a serem atendidos e da maior agilidade na 
execução de obras tanto de adaptação como reforma, optou-se pela utilização de uma planilha-
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padrão. Algumas das premissas desta planilha padrão tem aplicação direta no sistema construtivo 
adotado:  
Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer edificação de uso educacional na 
cidade de Pirapora-MG. 

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;  

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a 
ABNT NBR 9050;  

Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;  

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o sistema 
construtivo adotado foi o convencional, a saber:  
Estrutura de concreto armado;  

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme NBR 15270-1) e 
alvenaria de elementos vazados (dimensões: 40x40x10cm e 15x15x10cm);  

Laje pré-moldada de concreto;  

Telhas de barro (modelo colonial).  
 
3.2. REFORMAS E ADEQUAÇOES  
 
Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais reformas e adequações ao 
projeto podem ser facilmente executadas.  
 
Acréscimos:  
 
As edificações são concebidas para contemplar plenamente as necessidades dos usuários 
previstos. Eventuais ampliações devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer 
reformas devem obedecer ao código de obras local, bem como as normas de referência citadas 
neste memorial descritivo.  
 
 
Adequações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de obras vigente, 
poderão ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito acima.  
 
Demolições:  
 
As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, devem ser 
cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de vedações, deve levar 
em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e comprometimento da estrutura.  
 
Substituições:  
 
Os componentes, conforme descritos na planilha, podem ser facilmente encontrados. A 
substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto existente, 
para confirmação de dados relativos aos componentes.  
 
4. SISTEMA ESTRUTURAL  
 
4.1 Considerações Gerais  
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do tipo 
convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações 
sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverão ser consultados o 
projeto executivo de estruturas.  
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4.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes  
 
4.2.1. Fundações  
 
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da 
edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão fornece as cargas da 
edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes para cada terreno.  
Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a 
capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas 
análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de execução.  
 
4.2.3 Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas  
Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, pois, no aspecto 
técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle de qualidade do 
material no que se refere à resistência e aplicação. 
Por isso serão adotadas as fundações tipo sapatas. 
As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas pelo 
cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser determinada através 
de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada. Como a topografia plana e 
classificação do solo é praticamente a mesma em todo o município de Pirapora, proporcionará a 
mesma fundação para todas reformas e adequações. 
 
4.2.4 Vigas  
 
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada de 40 cm.  
 
4.2.5. Pilares  
 
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 12x30cm.  
 
4.2.6 Lajes  
 
É utilizada laje maciça de altura média aproximada de 10 cm.  
 
4.3 Fundações  
 
4.3.1. Movimento de Terra:  
 
Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas 
as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. A determinação dos 
volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical 
quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da 
obra, bem como o aterro do caixão.  
 
4.3.2. Lançamento do Concreto:  
 
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão 
estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, 
solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá 
haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo 
da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 
posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma 
hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.  
 
4.3.4 Vigas  
 
Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 
precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas 
no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da 
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lateral da escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as 
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 
preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça 
estrutural. 
 
4.3.5. Pilares  
 
As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 
madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 
encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 
molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os  
preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça 
estrutural.  
 
4.3.6. Lajes  
 
O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade. As 
formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura 
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma 
deverá seguir os procedimentos indicados em norma.  
 
5. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO  
 
5.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
 
Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, 
duros, com as faces planas, cor uniforme;  
- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm.  
 
Seqüência de execução:  
 
Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos em amarração. 
Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos 
devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e revestidas conforme 
especificações do projeto de arquitetura.  
 
6. ESTRUTURA DE COBERTURAS  
 
6.1 COBERTURAS  
 
6.1.1. Telhas Cerâmicas  
 
 Caracterização e Dimensões do Material:  
 
Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa-canal de primeira qualidade sobre 
ripões de madeira fixados em estrutura de concreto.  
- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm  
 
Seqüência de execução:  
 
Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade encaixadas sobre ripas de madeira de 
1,5x5cm, fixados em estrutura de concreto. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, 
iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em direção à cumeeira. A sobre posição entre as telhas 
varia entre 9 a 11cm, de acordo com o fabricante.  
 
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos. 
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As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 
execução. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber 
calhas coletoras, conforme especificação.  
 
7. Esquadrias  
 
A colocação das peças com perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas 
ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar 
também os seguintes pontos:  
Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com 
argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, 
amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No 
momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos 
cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  
 
Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  
 
As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na 
alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais das janelas / 
portas.  
 
8. Portas de Madeira  
 
Madeira  
 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou 
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 
compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 
3mm em ambas as faces.  
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no 
mínimo 8 parafusos por marco.  
 
Ferragens  
 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de 
aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das 
portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão 
ser do tipo monobloco. mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas 
internas poderão utilizar cilindros comuns.  
Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores 
especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.  
 
 Sequência de execução:  
 
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e receber no 
mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as 
superfícies lisas e isentas de asperezas.  
 
9.  IMPERMEABILIZAÇÕES  
  
A impermeabilização é de estrema importância para evitar futuras patologias na obra 
(como infiltrações e inchaço nos revestimentos pintados), como o solo da cidade puxa muita 
umidade, esse item é indispensável. 
 
Devem ser impermeabilizados, Calhas na cobertura, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o 
caso.  
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10. ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS  
 
Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes 
da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da 
alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em 
tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser 
maior.  
 
10.1 Paredes externas – Pintura Acrílica  
 
Caracterização do Material:  
 
As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco 
desempenado fino.  
 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer 
serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos 
durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de 
argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de 
evitar a formação de bolhas.  
O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes da aplicação 
da massa corrida.  
 
10.2. Paredes internas (áreas secas)  
Pintura:  
- As paredes receberão revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o 
reboco desempenado fino.  
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água), com 
acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.  
 
11. Piso Continuo em Granitina  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
 
Piso contínuo em granitina com 17mm de altura (juntas plásticas niveladas), cor cinza claro;  
 Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura)  
 Seqüência de execução:  
 
Revestimento monolítico, proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois não necessita 
de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo maior durabilidade, 
higiene, segurança e acabamento estético.  
 
A adoção desse piso é bem vinda nos ambientes como: Sala Multiuso / Informática,  Copa 
funcionários, Circulação, Refeitório, Administração, Professores, Almoxarifado, Hall de entrada e 
Salas de aula. 
 
12.  Piso em Cerâmica  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
 
- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;  
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: Branco 
 Seqüência de execução:  
 
O piso será revestido em cerâmica branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial 
adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 
indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação 
indicada pelo modelo referência.  
Aplicação na Edificação:  
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- Bloco de Serviços: Pré-lavagem, Cozinha, Despensa, Lavanderia, DML, Sanitários.  
- Bloco Administrativo: Sanitários Adultos PNE (masculino e feminino).  
- Sanitários PNE, Sanitários Infantis feminino e masculino.  
 
13. Soleira em granito  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
 
Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil 
manuseio e adequação às medidas do local.  
Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.  
- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 17mm (altura)  
 
Aplicação na Edificação:  
 
- Abaixo das portas, entre os ambientes onde há desnível de piso, entre ambientes onde há 
mudança da paginação de piso;  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
 
Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm de 
espessura e acabamento camurçado;  
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)  
Seqüência de execução:  
 
- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, 
acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas 
de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,2m.  
Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento 
liso e pouco poroso.  
 

14. Piso em Blocos Intertravados de Concreto  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
 
Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados 
por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de 
quebrar o calçamento para a execução da obra.  
 
Opção 1:  
- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; ou  
- Modelo de Referência: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410  
- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm  
ou;  
Opção 2:  
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.  
- Modelo de Referência: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604  
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.  
4.7.12.2. Seqüência de execução:  
 
Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das 
águas.  
Local de Aplicação:  
- Estacionamento, carga e descarga, entorno da caixa d´água;  
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15. Tetos  
 
Serão utilizadas lajes pré-fabricadas e na ausência fechamento com forro de PVC, ou madeira de 
Pinho. 
 
16 Louças  
 
Visando manter o padrão estético e facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias 
sanitárias, das cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor 
branca.  
 
17. Metais / Plásticos  
 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das 
cubas de inox, a planilha sugere que todos os metais sejam de marcas difundidas em todo 
território nacional.  
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos 
(ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)  
 
18. Bancadas, Bancos e Divisórias em granito  
 
Caracterização e Dimensões do Material:  
Granito cinza andorinha, acabamento polido  
- Dimensões variáveis, conforme projeto.  
- Altura das Divisórias: Painéis de 1,80m nos sanitários adultos ou 1,50m nos sanitários infantis 
(vão com altura de 15cm do piso ao início do painel);  
- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças).  
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e salas de aula 
deverão ser instaladas a 90cm do piso.  
- Espessura do granito: 20mm.  
Seqüência de execução:  
 
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela 
marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para 
o chumbamento da bancada dentro da parede.  
- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação 
com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em mão 
francesa metálica. 
  
19. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS  
 
Serão alocados conforme a necessidade de adequação de espaço para melhora paisagística ou 
mesmo ambiental gramas e árvores de médio e pequeno porte. 
 
20. HIDRAULICA  
20.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  
 
Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do 
imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá 
dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.  
A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o 
reservatório inferior (R1) do castelo d’água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de 
Águas ao local do hidrômetro de consumo.  
 
20.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  
 
A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das 
calhas de piso.  
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As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas pelo terreno 
conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais que as interligam com 
as caixas de inspeção.  
O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:  
- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura 
dos blocos e pátio;  
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de 
inspeção ou calhas de piso situadas no terreno;  
Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores 
verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;  

Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das águas provenientes dos pátios e 
solários;  

Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de águas superficiais. Trata-se de uma caixa em 
alvenaria de tijolos maciços e fundo em concreto com grelha de ferro fundido 40x40cm;  

Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, profundidade 
conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removível;  

Poço de visita (PV): para inspeção da rede, com dimensões de 110x110cm, profundidade 
conforme indicado em projeto, acesso com diâmetro de 60cm, com tampa de ferro fundido de 
60cm tipo pesado, articulada;  

Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de visita, escoando 
águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais provenientes das áreas 
gramadas.  
 
20.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO  
 
O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, 
acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:  
 
20.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte  
 
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 
devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade 
constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:  
1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.  
 
21. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
 
A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é 
de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os 
seguintes sistemas:  
Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os 
usuários da edificação.  
Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada 
tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e 
dos detalhes do projeto.  
Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 2x55W, com 
autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no 
projeto.  
 
22. ELÉTRICA  
22.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 
No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, 
comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 
220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima 
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admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão 
até a subestação em poste. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo 
através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 
  
As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo 
flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco possui um quadro 
de distribuição.  
As luminárias especificadas no projeto prevêem lâmpadas de baixo consumo de energia como as 
fluorescentes e reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de 
distorção harmônica.  
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas 
para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do 
dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de 
energia. 
 
22.2. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO  
 
O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço adequado de 
voz e dados para a edificação.  
 
22.3. Ligações de Rede  
 
Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador da 
rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e telefonia. Como um 
exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de telecomunicações (rack), os ramais 
telefônicos provenientes do PABX sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis 
(patch panels) superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as 
portas do switch serão ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels 
inferiores receberão os pontos de usuários. Serão utilizados cabos de manobra) para ligação dos 
pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores.  
 
22.4. Ligações de TV  
 
As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo "espinha de peixe", 
ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a 
conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade deste tipo de antena, esta 
poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou superior.  
 
23. Limpeza da Obra 
 
Toda Obra de reforma ou adaptação deve ser entregue limpa livre de sobras de material como; 
lascas de madeiras, vidros, raspas de materiais, poeiras ou sujeiras. Evitando assim possíveis 
acidentes ao contado com esses elementos além de ser item indispensável de higiene 
ocupacional. 
 
Conclusão: 
 
Este memorial tem por finalidade mostrar como será aplicação dos itens elaborados e destinados 
na planilha orçamentária, otimizando o tempo para aquisição de materiais e serviços para reforma 
e adaptação de edificações de uso educacional do município de Pirapora MG. 
 
 

Marcelo de Oliveira Rosa 
Arquiteto – CAU nº 95.930-8 
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ANEXO II 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Disponível no site da Prefeitura: www.pirapora.mg.gov.br – Link: Licitações 
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ANEXO III 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2014 
 
 

A Prefeitura Municipal de Pirapora, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º ..........., estabelecida na Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro,  neste ato representada pelo 
Exmo. Prefeito Municipal ...................., doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa 
............, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ............, com sede na 
..........., neste ato representada pelo Sr(a) ................., portador(a) do RG nº ........ e do CPF/MF nº 
........, doravante denominada CONTRATADO, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, de acordo com o resultado da Concorrência n.º 005/2014, com fundamento no Decreto 
Federal nº 7.982/2013, Decreto Municipal nº042/2011 e mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O presente termo tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRAPORA/MG nas condições definidas no ato 
convocatório, seus anexos, propostas de preços e Concorrência n.º 005/2014 vinculada ao 
Processo nº 109/2014 que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REVISÃO  
2.1 O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos objetos constantes 
deste instrumento encontram-se contidos na Planilha Orçamentária da licitante vencedora. 
2.1.1. O valor global estimado desta Ata é de R$ ................  
2.2 O preço registrado já inclui todas as despesas necessárias, sem quaisquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de Pirapora no que se refere a frete, tributos e outros.  
2.3 Os preços registrados nesta Ata poderão ser revistos nas seguintes hipóteses:  
2.3.1 Quando o preço registrado nesta Ata, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, caberá a Prefeitura M. de Pirapora:  
a) Convocar o detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado;  
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;  
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
2.3.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata 
requerer o cancelamento do registro, a Prefeitura M. de Pirapora poderá liberá-lo do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidades, desde que a comunicação ocorra antes da emissão da 
Ordem de Serviço e forem aceitas as justificativas, salvo hipótese de negociação com vistas à 
fixação de novo preço.  
a) A justificativa de que cuida este item será acompanhada de fundamentação jurídica e 
econômico-financeira, onde todos os aspectos que envolvem a inviabilidade dos preços 
registrados devem ser comprovados e analisados através de elementos materiais que o 
sustentem.  
2.4.3 Na hipótese dos subitens anteriores, quando frustrada a negociação, a Prefeitura de 
Pirapora convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
2.4.4 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura M. de Pirapora deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa.  
2.5 Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao 
preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo que der origem à análise 
da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração do preço objeto de registro.  
2.5.1 A fixação do novo preço deverá ser consignada na Ata de Registro, mediante aditivos, com 
as justificativas cabíveis, observada a anuência entre partes.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
3.1 A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
4.1 A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preço poderá ser total ou parcial, 
a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no §4º do Art. 15 da lei nº 8.666/93 e 
alterações.  
4.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições anteriores, os acréscimos 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do ata de registro de preços, nos 
termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do referido artigo.  
 
CLÁUSULA QUINTA – FONTE DA DESPESA  
Fonte:  101 (25% Educação) 

 146 (FNDE-OUTROS) Recurso Federal: Programa de Apoio à Creche  

 
CLÁUSULA SEXTA – DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
6.1 A Ata de Registro de Preço será revogada por motivos de conveniência e oportunidade da 
Administração, devidamente registrados e motivados, com abertura de prazo ao interessado, para 
contraditório e ampla defesa.  
6.2 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:  
6.2.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
6.2.2 Não retirar a respectiva Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável;  
6.2.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado;  
6.2.4 Tiver presentes razões de interesse público.  
6.3 No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do 
Processo, terá a licitante vencedora o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para 
apresentar o contraditório e a ampla defesa.  
6.4 O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com 
classificação imediatamente subseqüente ou a realização de nova licitação para a aquisição do 
produto, a critério do Órgão.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EFICÁCIA  
7.1 A presente Ata de Registro de Preços terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no 
Diário Oficial.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO  
Fica eleito o Foro da Justiça de Pirapora, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
instrumento.  
E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente Termo em duas vias, de 
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  
 
 
Pirapora, ____ de ______________ de 2014 
 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº ............../2014 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA E A 
EMPRESA ........  
 
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, com sede à Rua 
Antonio Nascimento, 274 - Centro, inscrito no CGC/MF sob o nº 23.539.463/0001-21, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, o Sr. Heliomar Valle 
da Silveira e a Empresa xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxx, com sede na xxxxxxx, 
doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo Sr. Xxx, CPF nºxxx, ID xxxx, 
tendo em vista a homologação do resultado da Concorrência nº. 005/2014, têm, entre si, justas e 
contratados, o que se segue. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO  
1.1. Este contrato decorre da Licitação realizada na CONCORRÊNCIA Nº 005/2014, por execução 
indireta no regime de empreitada por preço global, no tipo menor preço, a qual está vinculada ao 
Processo nº. 109/2014, a Ata de Registro de Preços xxx/2014 e tem como fundamento as Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Complementar 147/2014, e demais regras do Direito Público e Privado 
aplicáveis à matéria que o subsidiarem.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO 
DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE PIRAPORA/MG, conforme Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, 
vinculados à Concorrência n°. 005/2014.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA– DOS DOCUMENTOS  
3.1. Os documentos abaixo elencados integram o presente contrato, em tudo que não o contrarie, 
de forma a complementar-se:  
3.2. Edital da CONCORRÊNCIA Nº 005/2014;  
3.3. Proposta do CONTRATADO, apresentada em ...../ ..../ ......, devidamente assinada e 
rubricada;  
3.4. Ata de Registro de Preços nº xxx/2014;  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO  
4.1. O Valor Global do presente contrato será de R$ xxx(xxx);  
4.2. O objeto contratado poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25%, mediante o 
interesse público, a necessidade de serviços e a conveniência administrativa, nos termos do art. 
65, § 1º da Lei 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do art. 65 do mesmo diploma legal. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS  
5.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos 
em dotação orçamentária abaixo descrita:  
xxxxxxxxxxxx 
Fonte: xxxx 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
6.1. Constitui obrigação da CONTRATADA a execução do serviço mencionado na Cláusula 
Segunda, em rigorosa obediência ao Edital e seus anexos, integrantes da Concorrência nº 
005/2014, recomendações fornecidas pelo Contratante.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS  
7.1. O prazo de vigência do contrato será de xx (xxx) meses (estando nele incluso os prazos de 
Ordem de Início de serviço, execução, recebimento provisório e definitivo, eventual correção e 
pagamento), a contar do primeiro dia útil após a data da assinatura do Contrato, não podendo ser 
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prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57 §1º, da lei 8.666/93, que implique 
a prorrogação dos prazos de execução e, conseqüentemente, exija a prorrogação da vigência do 
contrato, observado o caput do mesmo dispositivo legal  
 
7.2. O prazo para execução dos serviços será de acordo com o projeto e cronograma elaborado 
pela Secretaria M. de Educação, entregue a empresa contratada.  
 
7.2.3. O prazo para recebimento definitivo, mediante recibo, dos serviços será de até 30 (trinta) 
dias, a contar da comunicação escrita do Contratado da conclusão dos serviços.  
7.3. O prazo de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderá ser prorrogado 
desde que, devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.  
 
7.4. A prorrogação do Contrato só ocorrerá mediante rigorosa necessidade, nos termos do 
interesse e conveniência administrativa, vinculando-se ao que expressa o art. 57, §1º da Lei nº. 
8.666/93, no que couber, como decorrência da necessidade de prorrogação de prazos de 
execução;  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
8.1. Os pagamentos serão efetuados conforme medição, referida na cláusula 6ª, e aceitação pela 
Secretaria M. de Educação. O Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Pirapora 
efetuará o pagamento em até 30 dias, contados do atesto da nota fiscal emitida pela contratada.  
8.2. A data de apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do 
processo pelo responsável pelo recebimento dos serviços.  
8.3. Qualquer pagamento só será efetivado, mediante reconhecimento pela Secretaria M. de 
Educação, de legitimidade dos créditos requeridos, vedados pagamentos antecipados.  
8.4. Na Nota Fiscal, deverá vir discriminado o valor da mão de obra, para efeito de retenção do 
valor do INSS. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.  
8.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à Contratada para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura corrigida.  
8.6. A Contratada deve comprovar que mantém as condições de habilitação durante a vigência 
contratual, inclusive mediante demonstrativos de folha de pagamento e regular pagamento dos 
tributos, após a validade das certidões.  
8.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Previdência Social e junto 
ao FGTS.  
8.8. Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido no item 8, e desde 
que não haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes à fatura serão atualizados 
financeiramente com base no critério abaixo especificado, em observância ao art. 40, XIV, “c” da 
Lei 8.666/93 e suas alterações.  
8.9. Fica reservado à Contratante o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da aceitação da 
medição da execução dos serviços, esta não estiver de acordo com as condições pactuadas.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE  
9.1. O saldo do valor proposto e contratado será reajustado anualmente, mediante requerimento 
escrito da Contratada, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção do 
Mercado (INCC-M) da Fundação Getúlio Vargas – FGV Dados (http://www.fgvdados.com.br/)  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
10.1. Sem que a isto limite seus benefícios, o Contratante terá os seguintes direitos:  
10.1.1. Receber os serviços de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos seus 
anexos;  
10.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornará possível copiá-
los, alterá-los ou adaptá-los sempre que esta Instituição entender de sua conveniência.  
 
10.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o Contratante responsável pelos seguintes 
itens:  
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10.2.1. Prestar informações e esclarecimentos, bem como proporcionar todas as facilidades 
necessárias para que a Contratada possa cumprir as condições estabelecidas neste Contrato;  
10.2.2. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;  
10.2.3. Permitir o acesso de pessoal autorizado pela Contratada, devidamente identificados aos 
locais onde devam executar os serviços, tomando todas as providências necessárias que 
garantam o livre desempenho de suas atividades;  
10.2.4. Prover local adequado para a guarda das ferramentas, material e equipamentos da 
Contratada, utilizados na elaboração dos projetos;  
10.2.5. Atestar o recebimento do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando 
o que Não estiver de acordo por meio de notificação da Contratada;  
10.2.6. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços, que deverá 
proceder à rigorosa fiscalização da execução do serviço, devendo anotar em livro de ocorrências 
as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por relatório, à autoridade 
superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador.  
 
10.2.7. O Contratante deverá notificar formalmente a Contratada, a ocorrência de irregularidades 
que a fiscalização identificar na execução do serviço, até para que possa a empresa proceder 
reparos.  
10.2.8. Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
11.1. Sem que a isto limite seus benefícios, a CONTRATADA terá os seguintes direitos:  
11.1.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições 
estabelecidas neste Contrato;  
11.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado após verificação das 
especificações;  
11.1.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização 
identificar na execução do serviço, até para que possa a empresa proceder reparos.  
11.1.4. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento.  
 
11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será a CONTRATADA responsável pelos 
seguintes itens:  
 
11.2.1. Prestar os serviços de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos seus 
anexos, e ainda ser responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;  
11.2.2. Cumprir as normas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos, 
Normas da ABNT e do INMETRO, inclusive as normas de concessionárias de serviços públicos, 
do corpo de bombeiros e as Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA E/OU CAU;  
11.2.3. Providenciar junto ao CREA E/OU CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - 
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 
6.496/77; bem como todos os estudos, projetos, pareceres, laudos e especificações a serem 
desenvolvidos pela Contratada deverão ser registrados no CREA E/OU CAU, cabendo ao autor 
providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de acordo com a legislação 
vigente.  
11.2.4. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços objeto do contrato;  
11.2.5. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços;  
11.2.6. Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade durante a execução dos 
serviços, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários;  
11.2.7. A Contratada deverá manter, durante a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. Outrossim deverá a Contratada manter sua capacidade econômico-financeiro compatível 
com as obrigações assumidas.  
11.2.8. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus 
empregados, durante a execução dos serviços contratados, independentemente de dolo ou culpa;  
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11.2.9. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 
serviços objeto do contrato; será permitida a SUBCONTRATAÇÃO parcial dos serviços, limitada à 
30% (trinta por cento) do preço global  
11.2.10. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for 
aprovada prévia e expressamente pela Contratante;  
11.2.11. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação;  
11.2.12. A Contratada responderá pelos erros e omissões de elaboração do objeto contratado, 
quando esse provocar danos na execução ou posteriormente, conforme legislação 
correspondente;  
11.2.13. Os responsáveis técnicos pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo 
formal com a Contratada;  
11.2.14. A Contratada fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados em virtude da 
prestação dos serviços de que trata esta contratação.  
11.2.15. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto deste contrato, de 
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 
integram o Contrato, no prazo determinado;  
11.2.16. Manter no local dos serviços o Livro de Ocorrências e, para uso exclusivo da 
Administração, um jogo completo de todos os documentos técnicos, notificando formalmente a 
Contratada, das irregularidades ou ilegalidades cometidas pelo mesmo, após anotação regular no 
livro de Registro de Ocorrências.  
11.2.17. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com estabelecido no 
Contrato, e os que apresentarem defeitos, vício ou incorreções, de acordo com a legislação 
aplicada.  
11.2.18. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Administração no Livro de 
Ocorrências, independente de cominações legais.  
11.2.19. Comunicar ao Contratante quaisquer eventos que possam comprometer a execução do 
Contrato, tais como: Decretação de Falência, débitos previdenciárias, de FGTS e Sociais e outras 
situações, que afetem a estabilidade econômico-financeira da Empresa, com repercussões no 
Contrato.  
11.2.20. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 
culpa no cumprimento do Contrato, venha direta provocar ou causar por si ou por seus 
empregados à Administração ou terceiros.  
11.2.21. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  
12.1. O Contrato Administrativo decorrente desta licitação poderá ser rescindido:  
12.1.1. Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 
Federal n0 8.666, de 21/06/93;  
12.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração;  
12.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação processual.  
12.1.4. No caso de rescisão Contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terá o 
Contratante no prazo de 05 (cinco dias) úteis contados da notificação, assegurado o direito ao 
contraditório e ampla defesa.  
12.1.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as devidas 
conseqüências contratuais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS  
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, conforme 
segue:  
 
13.1.1. ADVERTÊNCIA  
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14.1.1.1. Advertência, no caso de descumprimento de Cláusula Contratual que não interfira na 
execução dos serviços ou na sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este 
Órgão;  
 
13.1.2. MULTA  
13.1.2.1. Pelo atraso injustificado no início da execução dos serviços, no andamento previsto no 
cronograma, na conclusão do mesmo ou ainda no cumprimento do prazo previsto no item 6.2.5 
deste instrumento a contratada ficará sujeita à penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte 
equação.  
 
M =    V. F. N  

10000 

Onde:  
M = valor da multa.  
V = valor correspondente à fase, etapa ou parcela da obra em atraso.  
N = período de atraso em dias corridos.  
F = fator percentual progressivo segundo tabela abaixo: 
 

Período de atraso em dias corridos  Fator  
1º- Até 10 dias  7  
2º- De 11 a 20 dias  10  
3º- De 21 a 30 dias  13  
4º- De 31 a 40 dias  16  
5º- Acima de 41 dias  19  

 
13.1.2.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 
reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;  
13.1.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, quando o atraso 
injustificado no andamento previsto no cronograma e na conclusão do mesmo, ocasionar a 
rescisão contratual; e nas demais hipóteses de inexecução parcial do contrato.  
13.1.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato nos casos de inexecução 
total do contrato.  
13.1.2.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.  
13.1.2.6. O valor da multa aplicada será descontado da garantia apresentada pela Contratada. 
Caso o valor da multa seja superior à garantia referida neste subitem, será cobrada 
administrativamente pela Contratante, ou ainda judicialmente. Se o valor da multa for descontado 
da garantia, está deverá ser reforçada pela Contratada.  
 
13.1.3. SUSPENSÃO  
13.1.3.1. Pelo descumprimento das obrigações, que implique na inexecução total ou parcial do 
contrato, não justificada e/ou não aceita pela Administração, aplicar-se-á suspensão temporária de 
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo período de 
até 02 (dois) anos, conforme segue:  
I. Por 01 (um) ano, nos casos de inexecução parcial do contrato;  
II. Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecução total do contrato.  
 
 
13.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  
13.1.4.1. No caso de inexecução do contrato que configure ilícito penal, será declarada a 
inidoneidade contratado para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO  
14.1. A fiscalização do serviço, desde o início dos trabalhos até seu recebimento definitivo, atuará 
no interesse exclusivo do Contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE  
15.1. A publicação do presente instrumento em extrato, no Diário Oficial, ficará a cargo do 
Contratante, no prazo e forma disposto na legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  
16.1 A interpretação e execução deste contrato serão regidas pelas leis brasileiras perante o Foro 
da Justiça de Pirapora, onde serão dirimidas todas as controvérsias oriundas deste contrato.  
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias, de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o 
ato presente, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e 
fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.  

 
Pirapora, _____ de ________________ de 2014.  

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 
 

Modalidade: Concorrência nº. 005/2014.  
 
Objeto: ___________(identificar o(s) objeto(s))_______________________ 

 

A empresa __________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal, 
Sr(a)___________________________________________________________________________
_______ _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_________________________ e do CPF n.º ___________________________________,  
 
DECLARA que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 

(CIDADE), ______ de _______________ de 2014.  
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
 

Modalidade: Concorrência nº. 005/2014.  
 
 
Objeto: ___________(identificar o(s) objeto(s))_______________________  
 
A empresa __________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal, Sr(a) 
_______________________________________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do CPF 
n.º ____________________________________________________________,  
 
DECLARA que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no item 4.2 do edital da 

Concorrência 005/2014 e que se responsabiliza, sob as penalidades cabíveis a 
comunicar a PREFEITURA DE PIRAPORA/MG,  a superveniência de fato impeditivo da 
Habilitação, conforme previsto no art. 32, § 2º da Lei 8.666/93. 

 
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto 
no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 
declaração.  
 
 
(Cidade), ______ de _______________ de 2014.  
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES 

DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRAPORA/MG 

 
 

DECLARAÇÃO  

 

 

 Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos para  trabalhos noturno, 

perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, à partir de 14 (quatorze) anos. 

   

     

 

         Pirapora,      de                     de  2014. 

 

 

 

 

 

                             Assinatura do Representante Legal  

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO VIII 

       

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014  

  

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRAPORA/MG 

  

 

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

NOME ESPECIALIZAÇÃO ANOS EXPERIÊNCIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Local e data   
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ANEXO IX 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0052014  

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE PRÉDIOS 

ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRAPORA/MG 

 

 

 

 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

A 

EMPRESA_____________________________SITUADA_________________________________ 

VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

REFERENTES AO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014, COM PRAZO DE 

VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO 

DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM ______________/2014 NO VALOR 

GLOBAL DE R$ ___________________  (                               ). 

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

 

REPRESENTANTE LEGAL:  

 

 

 

           Pirapora,             de                          de 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 


