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PROCESSO LICITATÓRIO N° 069/2015 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 - RETIFICADO 

 

A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente 
de Licitação, em seu edifício-sede à Rua Antonio Nascimento, 274, Centro, Pirapora/MG, TOMADA DE 
PREÇOS sob o regime de empreitada por menor preço global, nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 
de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006, alterada pela LC 147/2014, do presente edital, seus 
anexos, e demais legislações vigentes, devendo o interessado protocolar junto a Comissão de Licitação, 
da Prefeitura Municipal de Pirapora – MG, situada à Rua Antonio Nascimento Nº 274, Centro, sua 
Documentação e Proposta de Preços, na forma estabelecida neste edital.  
 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES:       19/10/2015 às 09:00 horas  
DATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO:               19/10/2015 às 09:00 horas 
 
 
1 - DO OBJETO 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA 
ORLA FLUVIAL (BALNEARIO DAS DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS)  MUNICÍPIO DE 
PIRAPORA/MG. 
 
2 DO VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO 
 
2.1 - O valor máximo aceito pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, para execução dos serviços, 
objeto desta licitação é de R$220.885,80 (duzentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta centavos), conforme planilha de custos. 
 
3 DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
3.1. O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 
3.2. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original 
ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de 
cédula de identidade ou outro documento de identificação de fé pública do representante: 
a) instrumento público de procuração; 
b) instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal da licitante, com firma 
reconhecida em cartório; 
c) no caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, este deverá 
apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado na 
Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
3.3. A pessoa que subscrever os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do item 3.2. deverá juntar 
instrumento comprobatório da legitimidade para realizar tal feito, em original ou cópia autenticada. 
3.4. Todos os representantes dos licitantes presentes deverão permanecer na sessão até a conclusão 
dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva. 
 
4  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
4.1 - A prática de ato ilícito na licitação, o descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará 
nas sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal 8.666/93; 
4.2 - Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas: 
4.2.1 – 0,2% (dois décimos por cento), por dia sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico 
e ainda não executados;  
4.2.2 – 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega da obra; 
4.2.3 – Persistindo o atraso citado nos itens 4.2.1 e 4.2.2 além do 60º (sexagésimo) dia, o contrato será 
rescindido; 
4.2.4 – As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes.  
4.3 – A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, que deverá ser 
apresentada em até 5 (cinco) dias úteis para decisão final da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG. 
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4.4 – As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG. 
4.5 - As demais multas estipuladas no item 4.2, aplicadas após regular processo administrativo, serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente. 
4.6 – Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações 
compensatórias expressamente concedida pelo CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente 
excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade 
pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características. 
4.7 – As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de 
registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
5 - DO PROJETO BÁSICO  
5.1 - O projeto básico, edital, bem como seus anexos, serão disponibilizados através do site 
www.pirapora.mg.gov.br – Link: Licitações.    
 
6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
6.1 A empresa que desejar participar desta licitação deverá estar inscrita no Cadastro Geral de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Pirapora na classe Obras e Serviços de Engenharia. 
6.2 A empresa licitante deverá apresentar dois (02) envelopes opacos, fechados, contendo, cada qual, 
na parte externa, o seu nome, seu CNPJ, o número deste edital e o seu conteúdo, assim indicado: Nº 01 
- “DOCUMENTAÇÃO”, N°. 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS”. 
6.2.1 Não serão admitidos envelopes de documentos e/ou propostas com folhas encadernadas. 
6.3 Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
6.4 Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica impedida por força do disposto nos 

artigos 9º da Lei Federal 8.666/93. 
6.5 Não poderão participar: 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. (Art. 123 da Lei Orgânica Municipal de 28 de dezembro 
de 1992) 

6.6 As propostas deverão ser entregues em envelope opaco tipo saco, e os documentos não devem ser 
encadernados. 
 
6.7. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.  
6.7.1. 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. 
6.7.2. 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), mesmo que esta apresente alguma restrição.  
6.7.2.1. 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.  
6.7.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.7.2.1., 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.  
6.7.3. 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.  
6.7.3.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
6.7.3.1.1. 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 
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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;   
6.7.3.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 6.7.3.1.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 6.7.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido 
no subitem 6.7.3.1.1.  
6.7.3.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.7.3, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
  
7 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
7.1. A impugnação junto a Prefeitura Municipal de Pirapora/MG dos termos do edital, quanto a possíveis 
falhas ou irregularidades, poderá ser feita por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a entrega das propostas. 
7.2. Se feita por licitante, a impugnação deverá ser protocolada até 2 (dois) dias antes da data de 
entrega das propostas. 
7.3 As impugnações deverão ser formalizadas por escrito a Prefeitura de Pirapora, através do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação e protocolada no Setor de Protocolo e Arquivo da Prefeitura.  
 
8 - DA HABILITAÇÃO 
8.1. Para comprovar sua plena qualificação a licitante deverá apresentar no envelope 
“DOCUMENTAÇÃO”, em apenas uma via, os seguintes documentos: 
 

8.1.1. DOCUMENTO H.1: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.2. DOCUMENTO H.2: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

8.1.3. DOCUMENTO H.3: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ; 

8.1.4. DOCUMENTO H.4: Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, relativo à sede do 

licitante, se a licitante estiver obrigada a ser inscrita no citado órgão; 

8.1.5. DOCUMENTO H.5: Prova de regularidade para com as Fazendas, a saber: 

8.1.5.1. FAZENDA FEDERAL – inclusive certidão negativa de inscrição de Dívida Ativa da União. 

8.1.5.2. FAZENDA ESTADUAL da sede da empresa.  

8.1.5.3. FAZENDA MUNICIPAL da sede da empresa. 

8.1.6. DOCUMENTO H.6: Certidão de regularidade perante à Previdência Social – CND; 

8.1.7. DOCUMENTO H.7: Certificado de regularidade com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 

8.1.8. DOCUMENTO H.8: Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pelo TST; 

8.1.9. DOCUMENTO H.9: Demonstrações contábeis do último exercício (balanço), 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; 
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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. 

 

8.1.9.1 - As empresas constituídas no ano em exercício, independente de sua forma societária e regime 
fiscal, deverão apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado. 
 

OBSERVAÇÕES: 

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. 

d) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter assinatura 

do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de 

publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do 

contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são 

indispensáveis. 

 
8.1.10 DOCUMENTO H.10: Comprovação da boa situação financeira da empresa, através do cálculo de 

índices contábeis abaixo previstos: 

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

               AC 
ILC   =   -------    ,  onde 
               PC 
AC    =   Ativo Circulante; 

PC    =   Passivo Circulante. 

 

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

                 AC + RLP 
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ILG   =   ------------------    ,  onde 
                  PC + ELP 
 
AC    =   Ativo Circulante; 

RLP  =   Realizável a Longo Prazo; 

PC    =   Passivo Circulante; 

ELP  =   Exigível a Longo Prazo. 

 

c)  Solvência Geral   ≥  1,0: 

                     AT 
SG   =   ----------------, onde 
 PC + ELP  
 
SG    =     Solvência Geral 

PC    =   Passivo Circulante;  

ELP  =   Exigível a Longo Prazo. 

AT    =   Ativo Total 

 

8.1.10.1 - A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado igual a 1 (hum), em qualquer dos índices citados 
no subitem anterior, quando de sua habilitação, estará(ão) inabilitada(s), EXCETO se comprovar(em) 
capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10 % (dez por certo) do valor estimado da 
contratação. 
 

8.1.11 DOCUMENTO H.11: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, com data não anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

prevista para entrega das propostas, de acordo com o inciso II do artigo 31 da lei 8.666/93. 

 

8.1.12 DOCUMENTO H.12: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (MODELO A), prevista no artigo 

32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

8.1.13 DOCUMENTO H.13: DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES de 18 (dezoito) anos 

para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, como também menores de 14 (quatorze) anos para 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme MODELO B. 

 

8.1.14 - DOCUMENTO H.14: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, em 

vigor, expedida pelo CREA; 

 
8.1.15 -DOCUMENTO H. 15: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
a) 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. 
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b.) 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. 
 
c) O responsável técnico deverá ter acervo técnico, compatível com o serviço em execução. 
 
8.1.16 DOCUMENTO H.16 - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA (MODELO-C), adequada e disponível 
para execução do serviço bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima a seguir 
relacionada:  

 
a) 1 (um) Engenheiro civil ou eletricista registrado no CREA, com experiência comprovada em 

coordenação de serviços de características semelhante a de  complexidade tecnológica e 
operacional condizente ao objeto da licitação. 

 
8.1.16.1Essa 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 da licitação venha a ser contratado com a licitante (ANEXO 
XII).  
 
8.1.17 DOCUMENTO H-17: ATESTADO DE VISITA (MODELO-D), a ser fornecido pelos Eng°s ALEX 
SANDRO DE JESUS SOUZA – CREA/MG 173966 e ERICA LUZIA SALOMÃO CREA 5069373577-SP/D 
– Rua Antônio Nascimento, 274 – Cidade Pirapora/MG – CEP: 39270-000 – Telefone (38-3740-6131). 
 
A visita ao local da obra ocorrerá no período de 09/10/2015 a 16/10/2015, das 14:00 às 17:00 horas. 
Poderá ser feita por Engenheiro Civil ou Eletricista Responsável Técnico da Empresa, comprovada 
através da Certidão de Registro e Quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA ou CAU em vigor, 
acompanhada da credencial da Empresa Licitante, conforme modelo anexo (ANEXO XI). 
 
As visitas deverão ser previamente agendadas junto a Secretaria M. de Obras, através do telefone (38) 
37406131. 
  
- No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou representante legal da empresa, este 
deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, ou ainda Procuração (reconhecida 
em cartório) no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura.  
 
8.1.18 DOCUMENTO H-18: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO expedido pela Prefeitura Municipal da sede 
da Licitante (Resolução 144). 
 
8.1.19 DOCUMENTO H-19: CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL da Prefeitura Municipal de 
Pirapora, dentro do prazo de validade. 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC (Art.32, §2º e §3º; Art. 
34, §1º e §2º; Art. 35; Art.36, §1º e §2º e Art. 37 da Lei Federal 8.666/93 e alterações). 
 
8.1.19.1 Os licitantes não cadastrados na Prefeitura Municipal de Pirapora deverão providenciar a 
documentação relacionada no item 8 do Edital, para realização do cadastro em até 03(três) dias antes do 
recebimento da proposta comercial.  
 
8.1.19.2 A empresa licitante que possui o Certificado de Registro Cadastral – CRC do Cadastro Geral de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Pirapora poderá substituir os documentos do item 8 pelo 
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referido Certificado, observando que, na hipótese de os documentos nele indicados estarem com os 
prazos vencidos, deverá apresentar outros com validade em vigor, sob pena de inabilitação. 
 
8.1.20 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor lotado na Comissão de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pirapora. 
 
9 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
9.1 A proposta de preços, com prazo mínimo de validade de sessenta (60) dias contados da data de sua 
entrega, contida no envelope de nº 02, será apresentada em uma (01) via, com todas as folhas 
rubricadas pelo responsável legal do proponente ou por procurador especialmente constituído e ao final 
da ultima folha da proposta, e deverá conter os seguintes documentos: 
9.1.1 Carta de Apresentação de proposta, conforme MODELO E, anexo. 
9.1.2 Cronograma Físico-financeiro, conforme MODELO H, anexo. 
9.1.3     Planilha de Quantidades e Preços Unitários, conforme MODELO I, anexo. 
 
10. DO CRITÉRIO PARA O JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
10.1  Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor preço global. 
10.2  A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços globais ofertados. 
10.3  Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma. 
10.4  As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela 

Comissão da seguinte forma: 
a) Discrepância entre grafados em algarismo e extenso: prevalecerá o valor por extenso; 
b) Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: serão mantidos o preço unitário 
e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
c) Erro de adição: serão mantidas as parcelas corretas, corrigindo-se a soma; 
10.5 O valor total da proposta será obtido pela Comissão de Licitação em conformidade com os 
procedimentos acima para correções dos erros. Caso o licitante não aceite as correções procedidas, sua 
proposta será rejeitada. 
10.6  - Havendo empate, decidir-se-á mediante sorteio, observando o que dispõe o art. 45, 
parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. 
10.7  – Serão desclassificadas as propostas que: 
10.7.1– Não atenderem às exigências do Edital; 
10.7.1 - Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Artigo 44, 
parágrafo 3º da Lei 8.666/93; 

10.7.2 - Ultrapasse o valor máximo estipulado pela Prefeitura Municipal de Pirapora no item 2.1 deste 
Edital; 
10.7.3 - Apresente qualquer preço unitário que exceda em 10% (dez por cento) o preço unitário 
constante na planilha fornecida pela Prefeitura Municipal de Pirapora; 
10.8 Conforme o disposto no artigo 48 da lei 8.666/93 consideram-se manifestamente inexeqüíveis, 
no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado 
pela Administração ou 
b )Valor orçado pela Administração. 
Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 anterior cujo 
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 
“a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no parágrafo 1ª do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 
anterior e o valor da correspondente proposta. 
 
10.9 A Comissão de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas 
satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência ou existência de 
conluio. 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3740 - 6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

  
11 O PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
11.1. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do envelope nº 01 
“DOCUMENTAÇÃO”, conferindo os documentos apresentados com os exigidos neste Edital. 
11.2 A Comissão julgará a habilitação e comunicará o resultado aos licitantes, na mesma ou em outra 

reunião pública convocada para esse fim. 
11.3 A Comissão devolverá o envelope Nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS”, fechado e inviolado, a 

participante inabilitada, desde que não tenha havido recurso ou após o seu julgamento, se 
denegado. 

11.4 A Comissão procederá à abertura do envelope Nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” de licitante 
habilitado, desde que transcorrido o prazo de cinco (05) dias úteis sem interposição de recurso, ou tenha 
havido desistência expressa de recorrer ou após o julgamento de recurso interposto. 
 
12 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
12.1- O julgamento da licitação será submetido à homologação do Sr. Prefeito Municipal, que adjudicará 
o objeto da licitação à empresa vencedora. 
 
13 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
O Prefeito Municipal, em despacho fundamentado, poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, por ofício ou por provocação de terceiro, verificada a ocorrência de qualquer 
nulidade. 
 
14 DOS RECURSOS 
14.1 Dos atos praticados em função da licitação regida por este Edital cabem: 
14.1.1 Recurso, ao Presidente da Comissão de Licitação, nos casos de: 
 
 a) habilitação ou inabilitação de licitante; 
 b) julgamento das propostas; 
 
14.1.2  Pedido de reconsideração, ao Presidente da Licitação, nos casos de: 
 
 a) anulação ou revogação da licitação; 
 b) imposição de advertência, como pena, ou de multa. 
 
14.2  Prazo para interposição de recurso, ou de apresentação de pedido de reconsideração, de ato do 
Presidente da Comissão de Licitação, é de cinco (5) dias úteis, contados do primeiro dia útil subseqüente 
ao da intimação, entendido por dia útil o dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de 
Pirapora/MG. 
14.3  A intimação será feita, obrigatoriamente, através de publicação no “Minas Gerais”, exceto no caso 
da letra “b” da sub-cláusula 14.1.2, em que será pessoal ou por meio de correspondência registrada, 
assegurada vista imediata do processo a qualquer interessado. 
14.3.1  A intimação no caso previsto nas letras “a” e “b” da sub-cláusula 14.1.1, poderá ser feita por 
comunicação direta ao licitante, se devidamente representado na reunião em que for adotada a decisão. 
14.4 O recurso interposto com fundamento nas letras “a” e “b” da sub-cláusula 14.1.1 terá efeito 
suspensivo. 
14.5  Da interposição de recurso serão intimados os demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de cinco (05) dias úteis, contado pela forma já estabelecida neste edital.  
14.6 - O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão ou autoridade que 
praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo  subir, devidamente informado, 
no prazo de  cinco (05) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
15  DO CONTRATO 

 
15.1. REGIME DE CONTRATAÇÃO 
15.1.1. A empresa vencedora assinará contrato com a Prefeitura Municipal de Pirapora/MG no regime de 
empreitada por preço global, em conformidade com a legislação vigente, este edital. 
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15.2 PRAZOS 
15.2.1. Prazo para assinatura do contrato é de três (3) dias úteis, contados da data da ciência da 
convocação feita pela Diretoria de Contratos da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG. 
15.2.1.1. O prazo de execução dos trabalhos é de 04 (quatro) semanas, contados da data de entrega 
da Ordem de Início, podendo ser prorrogado por igual período. 
15.2.2.  O prazo para início dos trabalhos é de dez (10) dias a partir da entrega da Ordem de Serviço 
pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG. 
15.2.3     O prazo de vigência do contrato, 02 (dois) meses contados da data de assinatura da ordem de 
serviço. 
 
15.3 VALOR CONTRATUAL 
15.3.1 O valor do contrato será igual ao da proposta vencedora. 

 
15.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
15.4.1. O contrato poderá ser alterado, observado o disposto no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
15.4.1.1 A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e considerada 
posteriormente na medição após aprovação da Secretaria de Obras, à vista de justificativa técnica e 
econômica, respeitado o limite legal, levando-se em consideração os critérios estabelecidos na Instrução 
Normativa da Prefeitura Municipal de Pirapora-MG. 
 
15.5   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.5.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
DOTAÇÃO: 1134 – 12.02.02.15.452.0506.2159.3390.3900 – RECURSO: CONTRIBUIÇÃO 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. 
Nos exercícios subseqüentes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos créditos 
próprios consignados à mesma dotação.  
 
15.6 PREÇOS UNITÁRIOS 
15.6.1. Os preços unitários contratuais serão os constantes da planilha de custos. 
15.6.2. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos 
trabalhos contratados. 
15.6.3. .A licitante classificada em primeiro lugar deverá entregar 2ª via das composições de preços 
unitários na Superintendência de Suprimentos, da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, no prazo 
máximo de três (03) dias úteis após ter sido declarada vencedora pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
15.6.4. Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento ou pessoal 
paralisado. 
15.6.5. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na 
planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pela Contratante, referente 
ao mês da proposta, incorporado ao contrato mediante Termo de Aditamento. 
15.6.6. Quando ocorrerem trabalhos mecanizados de pequena monta não previsto, ou imposto por 
comprovada situação de emergência, mas previamente autorizado pela Contratante, o valor a aplicar, 
irreajustável será o da tabela para o aluguel de máquina da Contratante, em vigor no mês da medição na 
qual deva ser incluído.  
 
15.7 CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO 
15.7.1- Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de um (01) ano, contado do mês a 
que se refere à proposta, considerada a variação dos Índices de Custos da Construção da - INCC - 
Fundação Getúlio Vargas, publicados pela Revista Conjuntura Econômica, entre o mês de referência da 
proposta e o da respectiva medição. 
 
 
15.8 MEDIÇÃO, PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO. 
15.8.1 Dos trabalhos executados pela empresa contratada serão processadas, pela Prefeitura Municipal 
de Pirapora/MG, medições parciais mensais, conforme cronograma físico financeiro.  
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15.8.2  O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito até o trigésimo (30º) dia do mês 
subseqüente, através de transferência bancária. Para tanto, a empresa contratada deverá informar os 
dados bancários no corpo da nota fiscal emitida. 
15.8.3  As faturas apresentadas deverão estar acompanhadas de cópias autenticadas das guias de 
recolhimento do INSS, FGTS e ISS, relativas aos serviços prestados no mês imediatamente anterior. 
15.8.4  Os pagamentos que ocorrerem durante o mês subseqüente da medição não estão sujeitos a 
atualização financeira. 
15.8.5 A correção do valor devido será calculada pela variação do IGP-M, tomando-se como índice inicial 
o do mês da medição e como final o do mês anterior ao do pagamento, cálculo este que valerá até o 
último dia do mês. 
15.8.6- Caso ocorra pagamento parcial, o valor remanescente será corrigido conforme os critérios 
estabelecidos no item anterior. 
 
15.9 SUBCONTRATAÇÃO 
15.9.1  A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG e mediante expressa autorização do 
Prefeito Municipal, o CONTRATADO poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, 
subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
 
15.10 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
15.10.1 Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos 
necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos; 
15.10.2 Manter vigilância permanente no canteiro de obra; 
15.10.3 Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e conservação de toda 
a parte executada; 
15.10.4 Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se 
fizerem necessários nos serviços e obras executados; 
15.10.5 Permitir e facilitar à Fiscalização da Prefeitura Municipal, a inspeção das obras ou serviços no 
horário normal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas; 
15.10.6 Providenciar a colocação de placas, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de 
Pirapora/MG, nos locais indicados pela Fiscalização; 
15.10.7  Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 
atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as 
medidas adequadas; 
15.10.8 Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar 
respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pela 
Prefeitura; 
15.10.9  Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o Responsável 
Técnico respectivo; 
15.10.10 Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra; 
15.10.11 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato junto 
ao CREA/MG; 
15.10.12  Adquirir na Prefeitura, na Secretaria gestora do Contrato, o Diário de Obra, que deverá ser 
preenchido diariamente e mantido em local disponível das obras ou serviços; 
15.10.13 Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos pela 
Fiscalização e pelas normas técnicas pertinentes, sem ônus para a Prefeitura; 
15.10.14 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das 
licenças necessárias à execução da obra; 
15.10.15 Encaminhar a Prefeitura, até cinco (05) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia 
da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG; 
15.10.16  Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização da 
Prefeitura; 
15.10.17  Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil/Arquiteto especialmente credenciado para 
representá-la junto à Fiscalização da Prefeitura, durante toda a jornada diária de trabalho; 
15.10.18  Retirar ou substituir, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas qualquer funcionário que 
não esteja atendendo a contento à Fiscalização da Prefeitura, anotando o fato no Diário de Obra. 
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15.11 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
15.11.1  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura 
Municipal de Pirapora/MG, especialmente designado, observado a legislação vigente. 
15.11.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser complementados 
por serviços de apoio de empresa consultora contratada pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG para 
este fim. 
15.11.3 A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle 
tecnológico e geométrico dos serviços. O responsável técnico da empresa emitirá documento 
declaratório de qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da responsabilidade da 
CONTRATADA. 
15.11.4.– A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e 
geométricos dos serviços, podendo utilizar as instalações e instrumentos técnicos da CONTRATADA. 
 
15.12 SINALIZAÇÃO 
15.12.1 A empresa contratada se obrigará a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, 
sinalização de acordo com a Norma Técnica Prefeitura Municipal de Pirapora/MG e conforme estabelece 
o Código de Trânsito Brasileiro nos art. 88, parágrafo único, art. 95, § 1º e Resolução 561/80 do 
CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua omissão dolosa ou culposa. 
 
15.13 DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 
15.13.1 A obra objeto do contrato será recebida pela Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, 
provisoriamente e definitivamente, nos termos do artigo 73 inciso I, a e b, da Lei Federal no. 8.666/93; 
15.13.2.- O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a noventa (90) dias, conforme 
estabelecido no parágrafo 3º do artigo 73, observado a hipótese prevista no parágrafo 4º do mesmo 
artigo.  
 
15.14 RESCISÃO 
15.14.1.- O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 da Lei Federal 8.666/93, 
observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.  
 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 A participação na licitação pressupõe conhecimento do local e das condições de execução da obra. 
16.2 Esclarecimentos sobre as disposições contidas neste Edital e Especificação Particular poderão 
ser solicitados à Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG - à Rua 
Antônio Nascimento Nº 274, Centro Pirapora/MG, através do e-mail licitacao@pirapora.mg.gov.br, até 
05(cinco) dias antes da data de entrega das propostas. 
16.2.1 Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail a quem os solicitou até o terceiro (3º) 
dia anterior à data de entrega das propostas. 
16.3 A Comissão devolverá, fechada e inviolada, os envelopes de nº. 1, DOCUMENTAÇÃO, e de nº. 2, 
PROPOSTA DE PREÇOS, protocolados após o prazo mencionado no preâmbulo do edital. 
16.4 A empresa poderá fazer-se presente nas reuniões da licitação, por seu representante legal ou 
procurador especialmente constituído para assinar, rubricar documento e manifestar-se em nome da 
representada, inclusive para desistir de recurso. 
16.5  Os modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pirapora-MG para apresentação de 
documentos, poderão ser reproduzidos por qualquer meio. 
16.6 Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que forem necessários e 
suficientes, nem fora de ordem.  
16.7 Todos os documentos apresentados pela empresa deverão estar rubricados por seu representante 
legal ou procurador especialmente constituído e numerados seqüencialmente. 
16.8. Os documentos necessários para habilitação e proposta deverão ser apresentados em original ou 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor lotado na Comissão de Licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG. 
16.9. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos na integra através do site 
www.pirapora.mg.gov.br – link: Licitações 
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17. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
  
17.1 O prazo para execução das obras objeto desta licitação serão de 04 (quatro) semanas contados a 
partir da assinatura da ordem de serviço. 
 
18. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 
 
ANEXO I - MODELO A - Declaração de Responsabilidade 
ANEXO II - MODELO B - Declaração de que não emprega menor 
ANEXO III – MODELO C - Relação de Equipe Técnica 
ANEXO  IV - MODELO D - Atestado de Visita 
ANEXO V - MODELO E - Carta de Apresentação de Proposta 
ANEXO VI - MODELO F – Memorial Descritivo 
ANEXO VII - MODELO G – Memorial Executivo 
ANEXO VIII - MODELO H – Cronograma Físico-Financeiro 
ANEXO IX – MODELO I - Planilha de Custos 
ANEXO X – MODELO J – Minuta de Contrato 
ANEXO XI – MODELO L – Credencial de Visita Técnica 
ANEXO XII – MODELO M - Declaração de Aceitação da Responsabilidade Técnica 

 
 
 

Pirapora - MG, 30 de setembro de 2015. 
 

 
 

Poliana Alves Araujo Martins 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Maria Vitória Dias Campolina Cunha 
Membro 

 
 

Neide Aparecida da Silva Freire 
Membro 
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ANEXO I - MODELO A 

 
 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
 
 
EDITAL: TP 009/2015              MODELO A 
  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL (BALNEARIO DAS 
DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
 

 

 DOCUMENTO: H-12 
  
 

 
 
 

 Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penalidades cabíveis a comunicar a 

PREFEITURA DE PIRAPORA/MG, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, conforme previsto 

no Artigo 32, Parágrafo 2º, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93. 

 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, e, nos ditames do art. 123 da Lei Orgânica Municipal de 

Pirapora, que não possuo parentesco por vínculo sanguíneo, por afinidade civil ou por linha ascendente 

ou colateral, até o segundo grau de geração, com o Ente nomeante dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário.  

 

Por ser irrestrita, máxima e plena verdade, firmo a presente declaração para documento 

   

 
 
 

           Pirapora - MG,              de                  de  2015. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3740 - 6100 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 

  
 ANEXO II - MODELO B 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 

EDITAL: TP 009/2015        MODELO  B 
  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL (BALNEARIO DAS 
DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 

 

 DOCUMENTO: H-13 
  
 

 
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 - MG,      de                   de 2015. 

 
 
 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO III - MODELO C 

 
       

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 
EDITAL: TP 009/2015              
 MODELO C 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL (BALNEARIO DAS 
DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG 

 
 
DOCUMENTO: H-16 

 
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
NOME ESPECIALIZAÇÃO ANOS 

EXPERIÊNCIA 
   
   

 
 
 
 
 
 

  

   
   

 
 

DECLARAMOS que o profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico apresentada para 

habilitação no certame é sócio, proprietário, empregado ou contratado da empresa e estará disponível 

para integrar a equipe que executará os serviços. Estamos cientes que sua substituição somente será 

admitida por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura 

Municipal de Pirapora, sob pena de responsabilização nos termos da Lei.  

 
         Pirapora - MG,      de                   de 2015. 

 
 

 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV - MODELO D 

 
 

ATESTADO DE VISITA 
 
 
EDITAL:  TP 009/2015           
 
 
MODELO D 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL (BALNEARIO DAS DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) 
MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
  
 
 
DOCUMENTO: H-17 
 

ATESTADO DE VISITA 
 

 
 
 

A Prefeitura Municipal de Pirapora-MG, vem atestar que a empresa 

_________________________________________________________________ através de seu 

representante, ________________________________________________________visitou o local da 

obra, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação relativa ao Edital TP nº 009/2015. 

 

 
         Pirapora - MG,             de                               de  2015. 

 
 
 

                                             Engenheiro Responsável pela Visita técnica 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO V- MODELO E 
 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
 

EDITAL TP Nº 009/2015  
 MODELO E 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL (BALNEARIO 
DAS DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 

 

  
 

 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 
A EMPRESA_____________________________SITUADA_________________________________ 

VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

REFERENTES AO EDITAL TP Nº 009/2015, PARA A EXECUÇÃO EM 04 (QUATRO) SEMANAS, E 

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

ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM _______________/2015 NO VALOR 

GLOBAL DE R$ _____________________  (                               ). 

 
 
 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS : 

 
 
REPRESENTANTE LEGAL   :  

 
          
  Pirapora,             de                          de 

 
 

 
                                      ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO VI – MODELO F 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
INDENTIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
 
OBRA:  ILUMINAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO 
LOCAL: Inicio na RUA ARGEMIRO PEIXOTO até a AV. RODOLFO MALLARTE e 

também entre a RUA MAJOR SANTIAGO e a RUA TEÓFILO BARBOSA 
MUNICIPIO: PIRAPORA – MG 
 
 A ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO é sem dúvida um dos maiores atrativos turísticos de 
Pirapora – MG, espaço este utilizado para fins de lazer, esporte, recreação e realização de eventos de 
todos os tipos, porém, diante das medidas adotadas para a contenção dos efeitos da seca, o fluxo de 
água do rio reduziu drasticamente e gerou um crescimento na área de praia, espaço este que necessita 
de iluminação. 
 O projeto para ILUMINAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO, contará com postes 
metálicos, equipados com uma OBRA DE ARTE que remete aos princípios da cultura municipal e 
também conta com um potente sistema de iluminação de ultima geração. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Este Memorial Descritivo é parte integrante do conjunto de Projetos Executivos relativos a 
ILUMINAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO.Sua função é especificar os materiais e serviços a 
serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos componentes construtivos. 
Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informações perante os Projetos Executivos 
elaborados, a saber: Planilha Orçamentária; Projeto Elétrico e de Instalações. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
 A interligação das caixas de passagem na base dos pontos de iluminação será através de 
eletrodutos aparentes fixados no muro de arrimo da Orla, fixado com abraçadeiras, dentro dos quais 
serão lançados os cabos de 16mm.. Dentro da caixa de passagem, deriva cabos de 10mm que irão 
alimentar as 3 luminárias de 90w de LED e os 2 holofotes de 90w de LED. 
 O sistema será alimentado por uma fonte de energia já existente que irá derivar para a rede de 
iluminação da orla. 
 Os postes medem 12 metros de altura até a linha do solo, será feito um sistema de 
engastamento por meio de perfuração com a profundidade mínima de 220cm (segundo o manual de 
distribuição da concessionária CEMIG). 
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OBRA DE ARTE 
 
Em cada poste será posicionado uma estrutura de apoio para as luminárias que tem o formato de um 
peixe, esta armação será vazada e permitirá um melhor posicionamento luminoso, buscando sempre o 
ponto ótimo das luzes em relação a sua área de luminosidade. 
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LIMPEZA DA OBRA 
 

A obra concluída deverá ser entregue completamente limpa, isenta de qualquer espécie de 
entulho, apta à ocupação e uso imediatos. 
 
 

Robinson Marques 
Departamento de Iluminação Pública 

Diretor 
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ANEXO VII – MODELO G 

 
 

MEMORIAL EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

OBRA: Iluminação da Orla do Rio São Francisco com tecnologia LED e RDS - Rede de Distribuição 
Subterrânea. 
 
LOCAL: entre a RUA MAJOR SANTIAGO e a RUA TEÓFILO BARBOSA e entre a RUA ARGEMIRO 
PEIXOTO até o acesso à PRAÇA Cel. RAMOS.  

 
1 – OBRA. 
 
A presente especificação técnica visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o 

método construtivo que deverão reger a execução da iluminação pública baseada em tecnologia de LED 
da Orla do Rio São Francisco. 

  
O sistema de iluminação que passará a integrar o conjunto de iluminação pública da área urbana 

do Município de Pirapora/MG será composto por 16 (dezesseis) postes, sendo cada um equipado com 2 
(dois) holofotes voltados para o rio, 2 (duas) luminárias voltadas para a praia da margem e 1 (uma) 
luminária voltada para o passeio da orla, compondo dois “projetos exclusivos de IP”, sendo o primeiro na 
área das duchas, com 6 postes e outro na área de eventos, com 10 postes, ambos com medidor de 
consumo de energia e rede de alimentação independente, derivada da rede de iluminação pública já 
existente no local. 

 
O balizamento e o dimensionamento dos pontos de iluminação (IPs) foram previamente 

definidos e determinados levando em consideração os fatores locais e critérios básicos para projetos de 
iluminação pública, de modo a garantir as condições técnicas e econômicas básicas para a iluminação 
pública especial determinados pela Cemig D, considerando as recomendações contidas em publicações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Illuminating Engineering of North America 
(IESNA) e da Commission Internationale de L´Éclairage (CIE). 

 
2 – VISITA TÉCNICA. 
 
Deverá ser realizada visita técnica, por profissional devidamente qualificado, para emissão 

de declaração de que a proponente tomou conhecimento do local onde serão executados os serviços, 
bem como todas as suas particularidades. 

 
A visita ao local das obras e serviços presta-se a  inspecionar as condições gerais das 

instalações, e constatação da necessidade ou não de outros itens que não constam dos 
dados ou da planilha fornecida pelo Município, e mais as complementações e ou alterações do 
projeto que se fizerem necessárias, não cabendo pois após assinatura do contrato nenhum termo 
aditivo visando acrescentar tais itens. 

 
A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras e 

serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações, despejos, 
locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, assim como 
desvios, refazimentos, remanejamentos, demolições, etc., e compará-las com os projetos, para 
ates tar  que constam da planilha de orçamento todos os itens necessários à execução final de 
todas as instalações, obras e serviços em perfeito funcionamento. 

 
O projeto executivo fornecido pela Prefeitura servirá de base para a elaboração de projeto 

executivo definitivo a ser apresentado pela CONTRATADA, que deverá comprovar nos autos (através de 
justificativa) a complexidade do serviço e deverá fazer constar na planilha o custo da elaboração do 
projeto executivo definitivo. 
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3 - EXECUÇÃO E CONTROLE. 
 
3.1 –- Responsabilidades. 
 
Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretoria de Iluminação Pública 

Municipal, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura 
omisso neste memorial, nos projetos fornecidos, nos demais documentos técnicos, e que não seja 
definido em outro documento técnico/contratual. 

 
Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los 

após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico ou norma não 
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para 
os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem 
como todas as normas da ABNT vigentes, NBR’s, ND’s e ED’s CEMIG e demais pertinentes. 

 
A atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou 
remotas. 

 
A CONTRATADA deverá estar cadastrada na concessionária local – CEMIG, e apresentar 

seu cadastro em dia e vigente no ato da assinatura do contrato, bem como ter comprovação de aptidão 
de desempenho técnico, por meio de atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, assegurando ter a mesma, juntamente com seus responsáveis técnicos, 
executado serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação. 

 
Serão consideradas atividades com características semelhantes, pertinentes e compatíveis 

com o objeto desta Licitação, o fornecimento de mão de obra e materiais para: 
a) Execução de  rede de eletrodutos aparente; 
b)  Implantação e instalação de IPs em postes metálicos.  

 
Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e 

memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada área 
predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e 
as cotas deverão predominar sobre as escalas. 

 
A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente 
envolvido não seja especificamente mencionado no projeto executivo. 

  
O projeto básico compõe-se basicamente dos desenhos do projeto elétrico, (arquivos 

PDF) e Descrição dos Serviços com Lista de Materiais (anexos) fornecidos pela CONTRATANTE. 
 
3.2 – Acompanhamento 
 
As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado designado pela Diretoria de 

Iluminação Pública Municipal, a qual será doravante, aqui designada FISCALIZAÇÃO. 
 
No caso de substituição de algum profissional RT da CONTRATADA, deverá ser 

comunicada, previamente, a Diretoria de Iluminação Pública Municipal. O substituto também deverá 
satisfazer as mesmas exigências da habilitação. 

 
Nenhum serviço técnico em que seja exigida a presença do Responsável Técnico pela 

Execução, do tipo desligamentos programados, implantação dos postes, etc., poderá ser executado 
sem sua supervisão técnica. 
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3.3 – Normas Técnicas Aplicáveis e Controle. 
 
Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual 

para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e 
indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato de obras de iluminação 
pública. 

 
A programação dos testes de ensaios deverá abranger no que couber, entre outros, os 

seguintes itens, e a critério da FISCALIZAÇÃO: 
• Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais elétricos; 
• Teste da iluminação em geral; 
• Ensaios de isolamento (tensão aplicada durante 1 minuto, 60 Hz); 
• Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT, NBR’s, ND’s e 

ED’s CEMIG e outras pertinentes; 
Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
4 - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. 

 
4.1- Observações Gerais. 
 
Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de 

primeira qualidade, assim entendidos, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou 
equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, NBR’s, ND’s e 
ED’s CEMIG e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, tipo e modelo especificado 
no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e 
devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 
No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela 

CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma e 
com material e ou equipamento às suas expensas. 

 
Os materiais e ou equipamentos ficarão sob guarda e responsabilidade da CONTRATADA, até a 

entrega definitiva. 
 
Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento 

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio 
da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do 
pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a 
equivalência. 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, 

equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir t i p o s ,  modelos, 
especificações, prazos de validade, etc. 

 
Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas 

características técnicas exigidas, ou seja de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às 
mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado. 

 
5 - CANTEIRO DE OBRAS. 
 
5.1-  Segurança em geral. 
 
Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de 

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. 
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Caberá à CONTRATADA a segurança interna para controle e vigia das instalações, 

almoxarifados e disciplina interna até a sua entrega definitiva. 
 
Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, 

como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as 
Normas de Segurança do Trabalho. 

 
6 - INSTALAÇÕES. 
 
6.1 – Instalações Elétricas 
 
6.1.1.- Marcas e modelos sugeridos e servirão de paradigma para os equipamentos e materiais 

elétricos: 
 

• Anilhas de Identificação: Hellerman; 
• Condutores: Pirelli, Siemens, Reiplas, Furukawa, Alcoa, Brasfio, Nambei, aprovados 

pelo INMETRO; 
• Conectores, terminais: Magnet, Intelli; 
• Disjuntores: Siemens, Eletromar, Pial, GE, Soprano; 
• Fita isolante: Pirelli P44, Scoth 3m 33+ ou Toi; 
• Tubulações e conexões dos padrões/medidores galvanizadas: classe 10, marca 

Mannesmann, Zamprogna, ou Tupy; 
 
As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer os 

seguintes critérios: 
 
- Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme 

determinado no projeto. 
 
- Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm² com as pontas dos 

condutores previamente endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no 
projeto. 

 
- Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e terminais de 

compressão. 
 
Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas, sendo uma no 

centro de distribuição, e as demais nas tomadas, luminárias,  caixas de passagem, etc. 
 
O cabo neutro será do tipo isolado. 
 
6.1.2. – Montagem de Eletrodutos. 
 
O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno 

do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo. 
 
As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto. 
 
Onde houver eletrodutos paralelos em curva, estes deverão ser dobrados de maneira 

que formem arcos de círculos concêntricos. 
 
Toda a tubulação elétrica, etc. deverá estar limpa e seca, para serem instalados os 

condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de 
sopro de ar comprimido. 
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Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 
passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas 
proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. 

 
Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a 

caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, ser enfiados e retirados, sem prejuízo 
para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. 

 
 Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários, a 

interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos com um só lance. 
 
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a 

assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por 
meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de 
passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para 
emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. 

 
Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses 

pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante plástica pad r ã o  
PIRELLI ou 3M, para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas.  

 
O isolamento das emendas e derivação deverá ter características no mínimo 

equivalente às dos condutores utilizados. 
 
As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de auto 

fusão, e posteriormente recobertas com fita isolante normal. 
 
Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo pressão (sem 

solda), que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Todos os materiais e conectores, serão de cobre de alta condutividade, estanhados e 

com espessura conforme especificações do NEC. 
 
No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser 

submetidos a tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, podendo ser utilizado 
lubrificante de efeito neutro sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de 
quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram de maneira 
permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina. 

 
6.1.3 – Montagem de quadros, luminárias, etc. 

 
Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema 

funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR-6808 e 
ou sucessoras, e demais pertinentes. 

 
O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e 

controle de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos componentes 
elétricos. 

 
Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos 

desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade. 
 
A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou arruelas 

metálicas, sendo que os furos deverão ser executados com serracopo de aço rápido, e lixadas as 
bordas do furo. 

Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverão 
ser com barramento tratados com prata líquida. 
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  As luminárias deverão ser montadas de forma que o feixe luminoso de uma não interfira 
no de outra luminária. 

   
6.2 – Considerações gerais. 
 
Serão de fornecimento da CONTRATADA, todo e qualquer material de modo a tornar a 

instalação completa, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito 
funcionamento dos conjuntos. 

 
As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as 

especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua 
execução, para decisão. 

 
Nenhum circuito deverá ser energizado sem autorização  da FISCALIZAÇÃO. 
 
A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho 

de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao 
local dos trabalhos. 

 
Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos 

circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser observada a 
NBR- 5410 e ou sucessoras, e deverá ser na presença da FISCALIZAÇÃO. 

 
Os testes de funcionamento da iluminação deverão ser feitos em duas etapas. A 

primeira, iniciando-se com o dia ainda claro para observar o acendimento das lâmpadas. A 
segunda etapa iniciará no final da madrugada e terminará com o raiar do dia, com todas as 
lâmpadas apagadas. 

 
 

7 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. – Cuidados Gerais 
 
Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 

passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas 
proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de 
reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas as 
extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG. 

 
7.2. - Instalação de Cabos em Linhas Subterrâneas 
 
Os condutores que saem da caixa de passagem e sobem ao longo dos postes 

deverão ser protegidos por meio de eletroduto rígido, esmaltado ou galvanizado, até uma altura 
não inferior a 3 metros em relação ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do 
terminal. 

 
7.3. Interseção com vias de tráfego. 
 
Para execução das redes de alimentação, deverão ser executadas as travessia do 

asfalto, de passeios, de gramas, com valetas e tubulação envelopadas com concreto magro fck 
7 Mpa, sendo que o asfalto deverá ser recuperado com o mesmo material do existente, ou seja 
bloquete, sendo toda as valas, eletrodutos, concreto, complementações e recuperação de pisos 
e serviços danificados, etc. serão às custas da CONTRATADA. 
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8 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA 
 
Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e também 

durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, 
materiais, equipamentos, etc.,  

 
8.1. – Remoção do Canteiro 
 
Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações 

do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras e serviços, e de seus 
complementos. 

 
8.2. – Limpeza 
 
8.2.1. – Limpeza Preventiva 
 
A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro 
de obras e serviços e adjacências provocados com a execução da obra, para bota fora 
apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos aos transeuntes. 

 
8.2.2. – Limpeza Final  
 
Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. 
 
9 – ENTREGA DA OBRA 

 
Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios 
necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais 
documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de 
Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. 

 
A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, 

até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em condições de conservação e 
funcionamento. 

 
Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
 
Desde o recebimento provisório, o Município entrará de posse plena das obras e 

serviços, podendo utilizá-los.  
 
O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a 

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
 
 

Hugo Leonardo Silva de Almeida 
Engenheiro Eletricista 

C.R.E.A. 71.878/D 
 
 

Robinson Marques 
Departamento de Iluminação Pública 

Diretor
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ANEXO VIII – MODELO H 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

Disponível no site da Prefeitura M. de Pirapora: www.pirapora.mg.gov.br – Link: Licitações 
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ANEXO IX – MODELO I 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

Disponível no site da Prefeitura M. de Pirapora: www.pirapora.mg.gov.br – Link: Licitações 
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ANEXO X – MODELO J 
  

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PIRAPORA - MG E A 
EMPRESA______________________________, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL 
(BALNEARIO DAS DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
 
 
1. CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTO 
1.1. São partes contratantes o MUNICÍPIO DE PIRAPORA - MG, de ora em diante 
denominado PREFEITURA, com sede nesta cidade, à Rua Antonio Nascimento nº 274, Centro, 
CNPJ/MF nº  23.539.463/0001-21 e a empresa ____________________________ de ora em 
diante denominada CONTRATADA, estabelecida à ____________________________________, 
inscrita sob o CNPJ nº ___________________, através de seus representantes no final 
nomeados. 
1.2. O presente contrato tem por fundamento a Tomada de Preços 009/2015, homologada pelo 
Senhor Prefeito Municipal, em ________________, conforme despacho do Processo nº069/2015. 
 
 
2. CLÁUSULA II - OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL. 
2.1 O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL (BALNEARIO DAS DUCHAS 
E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG. 
 
2.2 O presente contrato se rege pelas normas gerais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1 993, com suas alterações, no que forem aplicáveis Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 
1994, Lei Estadual 13.994, de 18 de setembro de 2001, do Edital e sua Especificação Particular. 
 
 
3. CLÁUSULA III - PREÇOS, MEDIÇÕES, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
3.1. A PREFEITURA pagará à CONTRATADA pelos trabalhos executados, os preços 
constantes da Planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", acostada do Processo nº 
069/2015, que fica fazendo parte integrante do presente contrato. 
3.1.1. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela 
execução dos trabalhos contratados. 
3.1.2. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não 
previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pela 
PREFEITURA, em nível do mês de referência da proposta, incorporado ao contrato mediante 
Termo de Aditamento. 
3.1.3. Quando ocorrerem trabalhos mecanizados de pequena monta não previsto, ou imposto 
por comprovada situação de emergência, mas previamente autorizado pela PREFEITURA, o valor 
a aplicar, irreajustável, será o da tabela para Aluguel de Máquina da PREFEITURA, em vigor no 
mês da medição, na qual deva ser incluído. 
3.2. A CONTRATADA não terá direito ao pagamento de trabalhos que executar sem prévia 
ordem ou autorização escrita, nem, em qualquer hipótese, por pessoal ou equipamento paralisado. 
3.3. Medição: Dos trabalhos executados pela CONTRATADA serão processadas medições 
parciais mensais, conforme cronograma físico financeiro, devendo a CONTRATADA apresentar, 
através de Nota Fiscal, fatura correspondente ao crédito que lhe tenha sido reconhecido. 
3.4. Pagamento: O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito em até 30 dias após 
a efetivação da referida medição e emissão da nota fiscal, através de transferência bancária. Para 
tanto, a empresa contratada deverá informar os dados bancários no corpo da nota fiscal emitida. 
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3.5. As faturas apresentadas deverão estar acompanhadas de cópias autenticadas das guias 
de recolhimento do INSS, FGTS e ISS, relativas aos serviços prestados no mês imediatamente 
anterior, bem como de certidão comprobatória de regularidade da CONTRATADA perante o INSS 
e FGTS. 
3.6. Os pagamentos que ocorrerem durante o mês subseqüente ao mês da medição não estão 
sujeitos a atualização financeira. 
3.7. Reajustamento: Poderá ser reajustado o valor dos serviços contratados e não executados, 
mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano 
contado da data da apresentação da proposta, tendo como base a variação do INCC (índice 
nacional de custo da construção civil e obras publicas) elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV. 
3.7.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA, 
precluíndo o seu direito após a execução dos serviços. 
 
4. CLÁUSULA IV - VALOR E DOTAÇÃO 
4.1. O valor deste contrato é de R$ (________________________________). 
 
 
4.2. As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da  
Dotação Orçamentária nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da PREFEITURA, para o 
corrente exercício financeiro. 
 
 
5. CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DAS 
OBRAS 
5.1. O prazo de execução das obras é estabelecido em 04 (quatro) semanas consecutivos, 
contados a partir do dia subseqüente ao da entrega, pela PREFEITURA, da ordem de início e na 
forma do cronograma apresentado pela CONTRATADA em sua proposta. 
5.1.1. O prazo para início da execução das obras é de 10 (dez) dias, computados pelo mesmo 
modo. 
5.2. O prazo de execução a que se refere a sub-cláusula anterior é passível de alteração se 
ocorrer algum dos seguintes motivos (Lei nº 8.666, de 21.06.93, art. 57, § 1º ): 
5.2.1. Alteração do projeto ou das especificações pela PREFEITURA; 
5.2.2. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
5.2.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem da 
PREFEITURA e conveniência administrativa; 
5.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legalmente 
permitidos; 
5.2.5. Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela 
PREFEITURA, em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
5.2.6. Omissão ou atraso de providência a cargo da PREFEITURA, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
5.3. Observadas as disposições anteriores desta Cláusula, o contrato terá vigência até 
_______/________/___________, podendo ser prorrogado de acordo com o estabelecido no art. 
57 da Lei 8.666/93. 
 
 
6. CLÁUSULA VI - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
6.1. O presente contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
6.1.1. A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será autorizada e considerada 
posteriormente na medição, após aprovação da Secretaria M. de Projetos e Obras, à vista de 
justificativa técnica e econômica, observado o limite legal. 
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7. CLÁUSULA  VII – EQUIPAMENTO 
7.1. A CONTRATADA se obriga a colocar no canteiro da obra, em bom estado de 
funcionamento, o equipamento relacionado em sua proposta, na época prevista para o seu 
funcionamento e segundo o cronograma de utilização de equipamento. 
7.2. O equipamento poderá ser retirado do canteiro da obra, somente após o término de sua 
utilização ou quando houver autorização escrita da PREFEITURA. 
7.3. A PREFEITURA poderá determinar à CONTRATADA o reforço do equipamento ou 
substituição de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar 
aos trabalhos o andamento previsto. 
 
 
8. CLÁUSULA VIII - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da 
Secretaria M. de Projetos e Obras, especialmente designado, de acordo com a legislação vigente. 
8.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato poderão ser 
complementados por serviços de apoio de empresa consultora contratada pela PREFEITURA 
para este fim. 
8.3. A empresa contratada para este fim será responsável pelo acompanhamento, controle 
tecnológico e geométrico dos serviços. O Responsável Técnico da CONTRATADA emitirá, quando 
da medição final, documento declaratório da qualidade dos serviços executados, sem prejuízo da 
responsabilidade da CONTRATADA. 
8.4. A PREFEITURA exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos 
serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da própria 
CONTRATADA. 
 
 
9. CLÁUSULA IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e 
equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos. 
9.2. Manter vigilância permanente no canteiro da obra. 
9.3. Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra pela proteção e conservação de 
toda a parte executada. 
9.4. Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos 
que se fizerem necessários nos serviços e obras executados. 
9.5. Permitir e facilitar a fiscalização da PREFEITURA, a inspeção das obras ou serviços no 
horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas por ela. 
9.6. Providenciar a colocação de placas, conforme modelos fornecidos pela PREFEITURA, 
nos locais indicados pela fiscalização da PREFEITURA. 
9.7. Informar à fiscalização da PREFEITURA a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo 
previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas. 
9.8. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, 
respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pela 
PREFEITURA. 
9.9. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o 
Responsável Técnico respectivo. 
9.10.  Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra. 
9.11. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, civis e 
trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro de contrato 
junto ao CREA/MG. 
9.12. Adquirir na PREFEITURA, na Diretoria gestora do contrato, o Diário de Obra, que deverá 
ser preenchido diariamente e mantido em local disponível das obras ou serviços.  
9.13. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos 
pela fiscalização da PREFEITURA e pelas normas técnicas pertinentes, sem ônus para a 
PREFEITURA. 
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9.14. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das 
licenças necessárias a sua execução da obra. 
9.15. Encaminhar a PREFEITURA, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, 
uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG. 
9.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da 
PREFEITURA. 
9.17. Manter à frente dos trabalhos, Engenheiro Civil especialmente credenciado para 
representá-la junto à fiscalização da PREFEITURA, durante toda a jornada diária de trabalho. 
9.18. Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer funcionário 
que não esteja atendendo a contento à fiscalização da PREFEITURA, anotando o fato no Diário 
de Obra. 
9.19. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato. 
9.20. O acompanhamento e fiscalização deste contrato, assim como o recebimento e a 
conferencia dos serviços prestados, serão realizados pela Secretaria Municipal de Projetos e 
Obras. 

9.20.1. O Engenheiro Civil ________________________________ do Município de 
Pirapora atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 

9.20.2. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato. 
 
10. CLAUSULA X - SINALIZAÇÃO 
10.1. A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, 
sinalização conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 88, parágrafo único, 
95, § 1º e Resolução nº 561/80 do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de 
sua omissão. 
 
 
11. CLAUSULA XI - NOVAÇÃO 
11.1. Toda e qualquer tolerância por parte da PREFEITURA na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da respectiva 
obrigação, que poderá ser exigida qualquer tempo. 
 
 
12. CLAUSULA XII - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 
12.1. A obra objeto do contrato será recebida pela PREFEITURA, provisoriamente e 
definitivamente, nos termos do artigo 73, inciso I, “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.2. O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conforme 
estabelecido no § 3º do art. 73 da Lei 8.666/93 observada a hipótese prevista no § 4º do mesmo 
artigo.  
 
13. CLÁUSULA XIII – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
13.1. O descumprimento de prazo ou de condição do contrato implicará as sanções previstas 
nos artigos 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93. 
13.2. Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas: 
13.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no 
cronograma físico não executados; 
13.2.2. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos 
serviços; 
13.2.3. Persistindo os atrasos citados nos subitens anteriores, além do 60° (sexagésimo) dia, o 
contrato será rescindido. 
13.3. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes. 
13.4. A multa será aplicada após autuação, seguida de notificação para defesa, que deverá ser 
apresentada em até 05 (cinco) dias úteis para decisão final do PREFEITO MUNICIPAL. 
13.5. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL. 
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13.6. As demais multas estipuladas no item 13.2, aplicadas após regular processo 
administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobradas judicialmente. 
13.7. Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações 
compensatórias expressamente concedidas pela PREFEITURA, ou resultante de fato 
superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o 
estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas 
características.  
13.8. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas 
através de registro no Diário de Obras realizado pela fiscalização.  
 
 
14. CLÁUSULA XIV - RESCISÃO 
14.1. Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei. 
14.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à 
CONTRATADA, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se 
aceitos pela Fiscalização, serão pagos pela PREFEITURA, deduzidos os débitos existentes. 
 
 
 
15. CLÁUSULA XV - FORO 
15.1. Para solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca de 
PIRAPORA / MG. 
 

Pirapora - MG, _______  de _______________ de 2015. 
 
 
 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHA 
 
 
TESTEMUNHA 
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ANEXO XI – MODELO L 

 

 

MODELO DE CREDENCIAL DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 

 

 

Pelo presente instrumento credenciamos o Responsável Técnico Sr.____________________, 

__________________________________________________,  inscrito no CPF sob o nº 

__________________________, para representar a empresa ______________________na Visita 

Técnica da  referida Tomada de Preços, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL 

(BALNEARIO DAS DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG, o qual 

está autorizado a decidir quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato. 

 

 

 

(Local e data). 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(Nome da Licitante) 

(Representante legal) 

(Reconhecida em cartório) 
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ANEXO XII – MODELO I 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 
______________________________________________________________________________, 

(nome completo do profissional) 

CPF no ______________________________  CREA no _____________________________,  

 

DECLARO ser conhecedor das condições constantes na Tomada de Preços no 009/2015 e que 

aceito participar da Equipe Técnica da Empresa ______________________________________ 

______________________________________________________________________________  

(nome da empresa) 

CNPJ no __________________________, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA ORLA FLUVIAL 

(BALNEARIO DAS DUCHAS E PRAÇA DE EVENTOS) MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG, e que 

serei o responsável técnico, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a referida 

empresa. 

 
_______________________________,  ________ de ___________________ de 2015. 

 

 
_________________________________________________ 

assinatura do declarante 
(responsável técnico) 

 

 


