
                         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 - 6121 

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

1 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2017 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017  

 
 
A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada através da Portaria nº 408 de 11 de setembro de 2017, em seu edifício-sede à Rua 
Antonio Nascimento, 274, Centro, Pirapora/MG, TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global sob 
o regime de execução de empreitada, nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar 123/2006, alterada pela LC 147/2014 e Decreto Municipal nº 35 de 10 de julho de 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: 28/11/2017 às 09:00 horas 
DATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO: 28/11/2017 às 09:00 horas 

 
1 - DO OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – 
BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA. 
 
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$600.809,86 (seiscentos mil, oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos). 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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, devendo estar com o Registro 
Cadastral válido na data da presente licitação. 
 
6.1.1 - O Certificado é expedido pelo setor de licitações e seu cadastramento deverá ser feito até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, no mesmo setor. 
 
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”. 
 
6.3 - Não serão admitidos envelopes de documentos e/ou propostas com folhas encadernadas. 
 
6.3.1 - As propostas deverão ser entregues em envelope opaco tipo saco, e os documentos não devem ser 
encadernados. 
 
6.4 As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da 
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos representantes legais dos licitantes presentes e pelos 
membros da Comissão de Licitação. 

6.5 O credenciamento dos representantes legais dos licitantes será efetuado mediante a apresentação de 
contrato social, em que conste como sócia a pessoa a ser credenciada, ou apresentação de procuração ou 
de documento equivalente que invista a pessoa a ser credenciada de poderes para se manifestar em nome 
do licitante durante a sessão de abertura dos envelopes. 

6.5.1 Cada representante poderá representar apenas um licitante. 
6.5.2 O documento de representação será apresentado à Comissão Licitação antes da abertura dos 

envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou quando esta o exigir. 
6.5.3 A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou desclassificará o licitante, 

mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome. 
6.5.4 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos licitantes somente 

poderão participar da sessão como ouvintes. 

6.6 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
6.7 - Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica impedida por força do disposto nos artigos 
9º da Lei Federal 8.666/93. 
 
6.8 - Não poderão participar: O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não 
poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do 
cargo. § 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice-prefeito, 
os Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 
segundo grau, inclusive ou por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do 
cargo. (art. 123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora). 
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6.9 Da participação de microempresa e empresa de pequeno porte. 
 
6.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício dos benefícios previstos 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 (ANEXO XIII), certidão simplificada ou 
simplificada digital. 
 
6.9.1.1. Caso a empresa não apresente a declaração ou certidões que comprovem a condição de 
microempresa no credenciamento, a mesma poderá ainda apresentar essa documentação no envelope de 
Habilitação para fazer uso dos benefícios citados anteriormente. 
 
6.9.2. 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. 
 
6.9.2.1. 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. 
 
6.9.2.2.  A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento devidamente 
fundamentado dirigido ao pregoeiro, entendendo-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) 
dias úteis inicialmente concedidos.                                                                                                                                                                                                                  
 
6.9.2.2.1 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, e 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. 
 
6.9.3. 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. 
 
6.9.3.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
6.9.3.1.1. 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; 
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6.9.3.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
6.9.3.1.1, 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. 
 
6.9.3.1.3. 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, devendo ser enviada para o endereço eletrônico licitacao@pirapora.mg.gov.br e  
protocolada no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Pirapora 
 
7.2. Se feita por licitante, a impugnação deverá ser protocolada no Setor de Protocolos da Prefeitura 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. 
 
7.4 – O Setor de Licitações não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Presidente da Comissão de 
Licitação, e que, por isso, sejam intempestivas. 
 
7.5 - Acolhida a impugnação será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei 
8.666/93. 
 
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 e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, acompanhadas de documentos de eleições 
de seus administradores; 
 
8.1.1.1 Se as alterações em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a 
versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
 
8.1.2. DOCUMENTO H.2: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
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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, com 
abrangência da Prova de Regularidade para com a Previdência Social. 
 
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: Certificado de regularidade com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
 
8.1.7. DOCUMENTO H.7: Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pelo TST; 
 
8.1.8. DOCUMENTO H.8: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
 
8.1.8.1 O Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da apresentação da proposta, devendo ser 
utilizado o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de 
memorial de cálculo (item 8.1.9); 
 
8.1.8.2 As empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura ou último 
Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; 
 
8.1.8.3 Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
a) publicados em Diário Oficial; ou 
b) publicados em Jornal; ou 
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou 
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 
 
8.1.8.4 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; 
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8.1.8.4.1 É aceitável a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis na forma eletrônica, 
com assinatura digital, acompanhados do Termo de Autenticação emitido pela Junta Comercial. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) A apresentação da composição do imobilizado, 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) As empresas que optarem pela Escrituração Contábil Digital poderão apresentar o Balanço Patrimonial 
devidamente registrado no SPED. 
 
d) 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. Cabe 
esclarecer que a ausência da apresentação da referida declaração não inabilitará a licitante, podendo a mesma 
solicitar que conste em ata os termos dessa declaração. 
 
8.1.9 DOCUMENTO H.9: Análise contábil-financeira da empresa, para avaliação de sua situação 
financeira, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de liquidez corrente (ILC), índices de 
liquidez geral (ILG) e solvência geral (SG), com as seguintes fórmulas: 
 
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 
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 
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SG = Solvência Geral 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
AT = Ativo Total 
 
8.1.9.1 - A(s) licitante(s) que apresentar(em) resultado igual a 1 (hum), em qualquer dos índices citados no 
subitem anterior, quando de sua habilitação, DEVERÁ(ÃO) comprovar(em) capital social ou patrimônio 
líquido igual ou superior a 10 % (dez por certo) do valor estimado da contratação. 
 
8.1.9.2 As empresas recém constituídas que não tenham promovido a apuração das demonstrações contábeis 
referentes aos resultados do seu primeiro exercício social, até a data de apresentação dos envelopes contendo 
a documentação e propostas, poderão participar do certame apresentando seu "Balanço de Abertura", 
levantado na data de sua constituição, que demonstre a boa situação econômica financeira da licitante, 
conforme os requisitos da legislação societária e comercial, em substituição aos documentos exigidos no 
item "8.1.8." acima.  

 
8.1.9.2.1 As empresas que apresentarem balanço de abertura, deverão possuir capital social ou patrimônio 
líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, sendo então, dispensadas 
da apresentação dos índices contábeis exigidos no item 8.1.9. 
 
8.1.10 DOCUMENTO H.10: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA 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. 
 
8.1.11 DOCUMENTO H.11: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO I), prevista no 
artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.1.12 DOCUMENTO H.12: 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 ANEXO II. 
 
8.1.13 - DOCUMENTO H.13: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA, em vigor, expedida pelo CREA; 
 
8.1.14.1 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos na 
entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos 
vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato 
 
8.1.14 -DOCUMENTO H.14: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
a) Atestados de capacidade técnica, devidamente registrados no CREA/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. 
 
8.1.15 DOCUMENTO H.15 - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA (ANEXO III), 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 Arquiteto registrado no CREA/CAU, com experiência comprovada em 
execução de serviços de características semelhante a de complexidade tecnológica e operacional condizente 
ao objeto da licitação. 
 
8.1.15.1 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 da licitação venha a ser contratado com a licitante (ANEXO XII). 
 
8.1.16 DOCUMENTO H-16: ATESTADO DE VISITA ou DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 
TÉCNICA (ANEXO V). 
 
8.1.16.1 A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis 
dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das 
obrigações, objeto da licitação. 
 
8.1.16.2 A VISITA TÉCNICA ao local da obra é FACULTATIVA aos licitantes. Contudo, caso as empresas 
optem pela visita, será fornecido ao seu representante um ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, que deverá 
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO. 
 
8.1.16.3 A visita ao local da obra ocorrerá no período de 13/11/2017 a 24/11/2017, das 12:00 às 18:00. 
Poderá ser feita por Engenheiro Civil, Arquiteto ou Responsável Técnico da Empresa, comprovada através 
da Certidão de Registro e Quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA/CAU em vigor, acompanhada da 
credencial da Empresa Licitante, conforme modelo anexo (ANEXO XI). 
 
8.1.16.4 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. 
 
8.1.16.5 As visitas deverão ser previamente agendadas junto a Secretaria M. de Obras, através do telefone 
(38) 37406131 e os atestados de visita serão fornecidos pelos Eng°s, RODRIGO SOARES MAGALHAES – 
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CREA 199060/LP ou ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA CREA – 199063/LP ou Rua Antônio Nascimento, 
274 – Cidade Pirapora/MG – CEP: 39270-000 – Telefone (38-3740-6131). 
 
8.1.16.6 A licitante deverá apresentar junto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o “Atestado de Visita 
Técnica - Facultativo” (ANEXO IV), ou a “Declaração de Não Visita Técnica” (ANEXO V), , uma vez que 
os mesmos são documentos obrigatórios e indispensáveis a serem apresentados, conforme exigências 
constantes do item 8 – “HABILITAÇÃO”. 
 
8.1.17 DOCUMENTO H-17: 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). 
 
8.1.17.1 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. 
 
8.1.17.2 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 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. 
 
8.1.18 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. 
 
8.1.19 - Fica facultado ao licitante encaminhar os documentos exigidos neste Edital em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Presidente ou publicação em órgão 
da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93, com 
exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 
 
8.1.19.1 - Com vistas à confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, o Presidente, quando 
julgar necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, poderá solicitar a apresentação de 
documento, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência. 
 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1 As proposta de preços, com prazo mínimo de validade de sessenta (60) dias contados da data de sua 
entrega, contida no envelope de nº 02, deverá ser apresentada em envelope fechado e inviolado, sendo 
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 ANEXO VI. 
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9.1.2 Cronograma Físico-financeiro, conforme ANEXO VIII. 
 
9.1.3 Planilha de Quantidades e Preços Unitários, conforme ANEXO IX. 
 
9.2 O valor global das propostas  não poderá ultrapassar  aos do orçamento oficial  (Planilha Orçamentária) , 
respectiva, sob pena de desclassificação. 
 
 
 
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 do preço global ofertado. 
 
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; 
 
10.7.2- 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; 
 
10.7.3- Ultrapasse o valor máximo estipulado pela Prefeitura Municipal de Pirapora no item 2.1 deste Edital; 
 
10.7.4- Apresente qualquer preço unitário que exceda em 10% (dez por cento) o preço unitário constante na 
planilha fornecida pela Prefeitura Municipal de Pirapora; 
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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. 
 
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. A Comissão julgará a habilitação e 
comunicará o resultado aos licitantes, na mesma ou em outra reunião pública convocada para esse fim. 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. 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 da Sra. Prefeita Municipal, que adjudicará o 
objeto da licitação à empresa vencedora. 
 
13. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
 
13.1 A Prefeita 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: 
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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 O 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. 
 
15.2 PRAZOS 
 
15.2.1. Prazo para assinatura do contrato é de três (03) 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, contados da data de entrega da Ordem de Início é de 06 (seis) 
meses. 
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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 será de 09 (nove) 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: 
 
1477 – 12.02.07.10.301.0203.5003.4490.5100 
Recurso Vinculado: Fundo Nacional da Saúde – Ministério da Saúde - Portaria nº 1.160/2014 
Conta Vinculada: C.E.F./ Conta Corrente nº 624.066-6 
 
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. 
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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 - CRITÉRIOS 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. 
 
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 da 
Prefeita 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; 
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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; Providenciar, junto aos órgãos 
competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das licenças necessárias à execução da obra; 
 
15.10.14 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; 
 
15.10.15 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização da 
Prefeitura; 
 
15.10.16 Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-la junto 
à Fiscalização da Prefeitura, durante toda a jornada diária de trabalho; 
 
15.10.17 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. 
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15.10.18 A contratada deverá prestar uma caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, 
devendo ser prestada, a critério da Contratada, em moeda corrente, Carta de Fiança Bancária, Seguro 
Garantia ou Títulos da Dívida Pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizada pelo Banco Central  do Brasil e 
avaliados  pelos seus valores econômicos , conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
15.10.18.1 A caução de garantia acompanhará os eventuais ajustes do valor e do prazo contratual devendo 
ser complementada pela Contratada, quando da Celebração de Termos Aditivos ao Contrato. 
 
15.10.18.2 A caução de garantia será devolvida em até trinta dias após a emissão, pela Secretaria de Infra 
Estrutura , do Termo de Recebimento Definitivo de Obras/ Serviços . 
 
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 n° 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. 
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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 
 
17. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 
ANEXO I - Declaração de Responsabilidade 
ANEXO II - Declaração de que não emprega menor 
ANEXO III - Relação de Equipe Técnica 
ANEXO IV - Atestado de Visita Técnica Facultativa 
ANEXO V - Declaração de Não Visita Técnica 
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ANEXO VI - Carta de Apresentação de Proposta 
ANEXO VII - Memorial Descritivo / Executivo  
ANEXO VIII - Cronograma Físico-Financeiro 
ANEXO IX - Planilha de Custos 
ANEXO X - Minuta de Contrato 
ANEXO XI - Credencial de Visita Técnica 
ANEXO XII - Declaração de Aceitação da Responsabilidade Técnica 
ANEXO XIII - Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte 
 
 

Pirapora-MG, 07 de novembro de 2017. 
 
 
 

Ailton Barreto  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Erika Auriana Menezes Mourão Silva Berlini 
Membro 

 
 

Nilson Rodrigues dos Santos 
Membro 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

EDITAL: TP 008/2017 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 
 
Declaro que me responsabilizo, 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. Declaro ainda, que nenhum dos sócios desta empresa estão 
impedidos de participar deste processo por força do art. 123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora, qual 
seja: Art. 123 O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão contratar 
com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. 
§ 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice-prefeito, os 
Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo 
grau, inclusive ou por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. 
§ 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os 
interessados. 
 
Por ser irrestrita, máxima e plena verdade, firmo a presente declaração para documento. 
 
 
 
 
 

Pirapora/MG,  XX de XXXXX  de 2017. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
EDITAL: TP 008/2017 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 
 
 
 
 
 

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 2017. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 

EDITAL: TP 008/2017 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 
 
 
RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DECLARAMOS que os profissionais acima descritos possuem vínculo com esta empresa e estarão 

disponíveis 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 2017. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
NOME:   ESPECIALIZAÇÃO   EXPERIÊNCIA (TEMPO) 



                         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 - 6121 

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

23 
 

ANEXO IV 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA - FACULTATIVA 
 
EDITAL: TP 008/2017 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA. 
 
 
 

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

_________________________________________________________________ através de seu responsável 

técnico, ________________________________________________________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 008/2017. 

 

 
 
Pirapora - MG, ______de___________ de 2017. 
 
 
 
 
Engenheiro Responsável pela Visita técnica 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 
 
EDITAL: TP 008/2017 
 
Eu.......................................................... (representante legal devidamente qualificado) da empresa 

............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os devidos 

fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, assumindo assim 

que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda 

e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação 

das condições do local de execução do objeto do Processo Licitatório nº 082/2017, Tomada de Preços nº 

008/2017. 

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

do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente 

todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 082/2017, Tomada de 

Preços nº 008/2017, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer 

desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

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

da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por 

parte da empresa quanto a estes valores. 

 

Pirapora, .........de..........................de 2017 
 
 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 
 
* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique. 
* Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica 
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ANEXO VI 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 
EDITAL TP Nº 008/2017 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA 
 
 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 
 
 

A EMPRESA___________________________SITUADA________________________________ VEM 

ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

REFERENTES AO EDITAL TP Nº 008/2017, PARA A EXECUÇÃO EM ______ (_______) MESES, E 

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

ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM _______________/2017  NO VALOR 

GLOBAL R$_______________ (_______________). 

 
 
 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS : 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL : 
 
 
 
Pirapora,_______, de_______________ de  2017. 
 
 

_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 
 
 

OBRA: Ampliação, adequação/reforma da UBS do Bairro Industrial. 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pirapora 
Área: 336,00 m² 
Data: Junho/2016 

As presentes especificações têm por objetivos definir os critérios para execução, medição e pagamento dos 
serviços a serem executados sob a condução da Fiscalização. 

GENERALIDADES 

 A execução das obras e serviços de engenharia obedecerão às presentes especificações, às exigências 
emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT. 

 Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na concepção do projeto, esta 
só será efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente necessária. 

 A Contratada vencedora da Licitação deverá manter na obra, mestre-de-obras, operários e 
funcionários em número e grau de especialização compatível com a natureza dos serviços e o cronograma da 
obra, bem como todas as plantas, especificações e demais elementos do projeto, para consulta, a qualquer 
tempo, dos seus funcionários, preposto, e Fiscalização. 

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

 Deverá ser observada pela Contratada vencedora, da Licitação, a Legislação do Ministério do 
Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e a mesma será 
a única responsável quanto ao uso obrigatório e correto, por seu pessoal de obra, dos Equipamentos de 
Proteção Individual, de acordo com a Legislação vigente. 

 Poderá a Contratada, promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de 
acidentes do trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, transportes de materiais e quaisquer 
outros tipos de seguros contra terceiros. 

PROJETOS 

 As obras obedecerão rigorosamente às especificações do Memorial descritivo e Planilhas e aos 
demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. 

 Eventuais modificações só poderão ser efetuadas, se previamente aprovados pela Fiscalização, e 
desde que absolutamente necessárias. 
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O presente memorial trata da construção da UBS do Bairro Industrial, área total de 336,00 m², cujos 
dados técnicos se encontram no projeto arquitetônico em anexo e, os itens dos serviços, seguem conforme: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - Placas de Obra 

Deverá ser instalada placa de obra conforme modelo a ser definido juntamente com a 
Prefeitura Municipal de Pirapora com dizeres específicos ao objeto de execução do contrato e em 
consonância com a legislação do CREA-MG. 

1.2 - Locações da Obra 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 
obedecendo-se os recuos projetados. 

A locação deverá ser feita pelo processo de tabeiras com gabaritos em madeira, sendo 
definidos claramente os eixos de referência. 

As cotas do piso acabado deverão estar no mínimo, 15 cm acima do nível do meio 
fio correspondente. 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 - Regularizações do Terreno 

Deverá ser providenciada a regularização do terreno em atendimento aos níveis 
determinados no projeto. Os taludes de obras deverão receber tratamento normal. 

Os aterros deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1. 
Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico local, a critério da Fiscalização. 

2.2 - Fundações 

As fundações deverão ser executadas, obedecendo ao projeto confeccionado pela 
Prefeitura Municipal.  

Sapatas – As fundações em sapatas, dimensionadas conforme projeto específico que penetre em terreno de 
boa qualidade e que dê aderência lateral. Serão executadas, bem como, seus prolongamentos, em concreto 
armado, fck mínimo = 20,0 Mpa, com a ferragem descrita no projeto estrutural. 
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c) Sobre as sapatas ou sobre seus prolongamentos deverão ser executadas vigas baldrame em concreto 
armado, fck mínimo = 20 Mpa. 

OBSERVAÇÕES 

Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com material 
isento de sedimentos orgânicos devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20 m, molhadas e 
apiloadas para sua perfeita consolidação. Todas as valas deverão ser apiloadas. As tubulações de esgoto que 
atravessam as vigas de baldrame deverão ser colocadas antes da concretagem. 

3. ESTRUTURA 

Toda a construção do polo receberá laje pré-moldada conforme projeto estrutural.  As 
vigotas devem se apoiar totalmente sobre cada lado da parede. As lajotas devem ser encaixadas sobre as 
vigotas. A primeira e a última carreiras de lajotas podem ser apoiadas na própria cinta de amarração. O 
recobrimento de concreto será de 3 cm e colocação de armação ferro diâmetro 4,2mm a cada 25cm nas duas 
direções. 

Se o vão a ser vencido pela laje for menor que 3,40 m, coloque uma fileira de pontaletes 
para escorar as vigotas. Se o vão for maior (3,40 m a 5 m), escore as vigotas com duas fileiras de pontaletes. 
Nos dois casos, os pontaletes devem ser um pouco mais altos que as paredes. A laje deve ficar levemente 
curvada para cima, formando a contra flecha, recomendada pelos fabricantes. 

Os pilares e vigas a serem executado serão em concreto armado conforme definido 
anteriormente no projeto de cálculo estrutural elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

4. PAREDE DE ALVENARIA 

4.1 - Tijolo cerâmico – deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 04 (quatro), 06(seis) ou 08(oito) 
furos, dimensão mínima de 0,12 m, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces 
planas e quebra máxima de 3% (três por cento). 

4.2 - Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia 
no traço 1:3, revolvidos até obter-se mistura homogênea. 

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar  0,012m. 

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia no 
traço 1:3 com adição de Sika ou equivalente na proporção de 1:15 a água de amassamento.  

4.3 - Vergas e contra-vergas – serão executadas vergas e contra-vergas, quando necessário, com argamassa 
de cimento (forte), na espessura da parede e altura mínima de 0,20 m em concreto armado fck=15Mpa, 
prolongando-se 0,20m para cada lado do vão a cobrir. 
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4.4 - Cinta de Amarração – deverão ser executadas sobre a alvenaria de todas as paredes, conforme projeto 
estrutural cujo produto será fiscalizado pela Prefeitura. 

4.5 - Execução das Alvenarias - Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às 
dimensões e alinhamentos.  

As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de 1/2 (meio) tijolo, assente de 
forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada 
uniformemente, evitando-se amarrações de canto para ligações posteriores. 

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,012m, rebaixadas a ponta de colher, 
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

A fixação dos caixilhos ou esquadrias deverá ser feita por tacos de madeira ou 
chumbadores metálicos soldados nos caixilhos ou esquadrias.  

Quando utilizado caixilho ou esquadria metálica com chumbadores soldados, estes 
deverão ser embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 após nivelar e aprumar o 
caixilho ou esquadria.  

Deverão ser preenchidos todos os interstícios entre a alvenaria e as telhas. 

5. PISOS 

5.1 - Lastro de brita e contrapiso - Sobre o aterro perfeitamente compactado, depois de colocadas as 
canalizações que devem passar sob o piso será executado o lastro com uma camada de brita nº 02. Após a 
compactação do lastro, será executado o contrapiso, misturado na betoneira, desempenado, com argamassa 
1:3, sem junta e=2 cm. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão formar triedros perfeitos. 

Nas áreas internas, sobre o contrapiso de concreto, será assentado o piso cerâmico PEI-5 liso (tamanho 
médio) 30 X 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento, grau de absorção > 4% , 
rejuntadas com junta fina contendo epóxi, conforme especificação básica de materiais de acabamento ( item 
7). 

6. COBERTURA 

6.1 - Estrutura de Madeira – Apropriadas a receber telhas de fibrocimento, deverão ser utilizadas peças 
serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeiras de lei de boa qualidade e procedência, isentas de 
nós, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a 
resistência física das peças e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade, devendo ser executadas com 
inclinação discriminada em projeto. Toda a madeira deverá ser tratada após aprovada pela fiscalização.   
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6.2 - Telhas Fibrocimento - A cobertura deverá ser executada em telha de fibrocimento ondulada e=6 mm, de 
1ª qualidade. 

6.3 – Rufos, calhas e pingadeiras – Serão adotadas uma calha em chapa galvanizada, rufos, também em 
chapa galvanizada, adotados junto a platibanda da cobertura e pingadeira de concreto sobre a platibanda. 

7. REVESTIMENTOS 

7.1 - Revestimento com Argamassa – As paredes externas, receberão revestimento em argamassa constando 
de duas camadas superpostas contínuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada. 

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e 
impurezas, e abundantemente molhadas. 

7.2 - Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 
1:4. 

7.3 – Revestimentos de paredes em camada única 

7. 3.1 - Areia Fina – serão utilizados agregados, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de 
impurezas; 

7.3.2 - Cimento – deverá ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade. 

7.3.3 - Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando – se 
perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser 
utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto 
uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades 
dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de 
endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A 
dosagem a ser adotada será 1:3 de cimento e areia. 

7.3.4 - Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão 
apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, 
alinhados e nivelados. 

 7.3.5 - Os peitoris das janelas serão em Granito Cinza Andorinha e=2cm 

7.4 – Emboço – Destinadas apenas às paredes internas dos cômodos que receberão revestimento de azulejos, 
descritos a seguir com a altura a que serão elevados os planos azulejados:  

- Instalações Sanitárias, Copa, Escovário, Vestiário, Utilidades e DML em todas as paredes do piso ao topo 
da parede, exceto laje; 
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- Revestimento do teto será em gesso. 

8. ESQUADRIAS 

8.1 - Portas Internas – As portas internas deverão ser em madeira. 

8.2 - Janelas – Vidro temperado 6 e 8 mm. (consultar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Pirapora, para 
definição das aberturas das janelas) 

8.3 -  Ferragens e acessórios 

8.3.1 - Portas Internas – Fechadura completa de embutir tipo gorge e 3(três) dobradiças de ferro zincado. 

8.3.2 - Janelas – Ferragens específicas para vidro temperado 

9. PINTURA 

9.1 - As superfícies a serem pintadas, devem se apresentar firmes, curadas sem partículas soltas, 
completamente secas, isenta de graxas, óleos, poeira e mofo. Paredes internas e externas serão lixadas e 
aplicadas fundo selador e duas demãos de tinta Suvinil, Coral ou similar.  As paredes receberão tinta acrílica, 
respectivamente, nas cores indicadas conforme listado nas especificações básicas de materiais de 
acabamento. 

OBSERVAÇÕES 

As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida coloração uniforme e 
estável, para o necessário recobrimento. 

10. EQUIPAMENTOS E METAIS: 

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos: 

- Conjunto de barras cromadas, destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais (I.S.) 
- Lavatório de louça branca completo com coluna. 

11. Limpeza 

Após o término dos serviços acima especificados, procederá a limpeza do canteiro de obra. As edificações 
deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como, os lotes deverão estar perfeitamente 
limpos e regularizados. 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS 
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1 -  Em todas as dependências: 

 Piso: Cerâmica 30 x 30– PEI 5 – Grau de absorção > 4% - 1ª qualidade – cor : a definir 
 Soleiras: Granito Cinza Andorinha e=2cm 
 Peitoril: Granito Cinza Andorinha e=2cm 
 Teto: Pintado com tinta acrílica. Cor: Branco Neve.  
 Parede: Rebocadas e pintadas com tinta acrílica acetinada. Cor: a definir 
 Esquadrias: 
- Portas em madeira e janelas em alumínio e vidro temperado.  
- Ferragens comerciais de 1ª qualidade, acabamento cromado. 
 
2 – Azulejamento: Feito com cerâmica branca 15x15 cm, em todas as paredes do piso ao teto, exceto laje; 
 
- Copa. 
- Escovário.  
- Vestiário. 
- I. Sanitárias 
- Utilidades 
- DML 
 
3 – Fachada 
 Alvenaria pintada com tinta acrílica sobre reboco. Cor: a definir. 
 
4 – Cobertura 
 Telha: Telha fibrocimento ondulada e= 6 mm de acordo com projeto arquitetônico. 
 
5 –  Circulação externa 
 Piso: Cimentado com juntas. 
 
6 – Calçada / rampa entrada / passeio 
 Piso: Cimentado com juntas. 

 
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 

mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto, os 
parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte 
integrante dos contratos de obras e serviços. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com o 
projeto básico fornecido, e outros projetos complementares a serem elaborados pela CONTRATADA, com 
as prescrições contidas no presente memorial em consonância com as normas técnicas da ABNT e outras 
normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislação federal, estadual, municipal 
vigente e pertinente. 

A execução, bem como eventuais projetos complementares, alterações, cadastramentos, 
etc. deverão ser registrados no CREA, através de ART específica para cada caso. 
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Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que com autorização prévia da 
Prefeitura Municipal de Pirapora/MG, deverão ter ART em separado da execução total da obra, tendo como 
contratante a proponente ou CONTRATADA, e deverá ser entregue uma cópia na Prefeitura Municipal para 
fins de arquivo. 

Observações Gerais 

a) A estrutura da edificação foi concebida para fins de elaboração do projeto arquitetônico em tijolo 
cerâmico convencional com lajes pré-moldadas, cujo projeto estrutural já elaborado pela PREFEITURA, 
responsável também por sua fiscalização, a CONTRATADA se responsabilizará pela sua execução, com 
todos os seus custos. Deverão ser estabelecidas as respectivas juntas de dilatação e de execução.  

b) A CONTRATANTE não se responsabilizará por nenhum desvio, roubo, acidente, etc. havido no canteiro 
e nas obras e serviços, ficando a cargo da CONTRATADA a manutenção de vigias em todo o período que 
perdura execução até o recebimento definitivo da obra.  

c) A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a corredores, portas e sanitários, 
destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 

d) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: O projeto de instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 
da ABNT e o fornecimento de acordo com a Companhia Concessionária de Energia Elétrica. 

e) INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: 

 O abastecimento de água será assegurado conforme projeto. 

Deverá ser observado o projeto hidráulico quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem 
empregados. 

 A rede de esgoto deverá ser ligada à rede existente ou conforme indicação da fiscalização; os 
resíduos sólidos serão acondicionados em embalagens plásticas especiais e conduzidas em veículos próprio a 
este tipo de serviço, para sumidouros no aterro controlado municipal. 

 

Pirapora, Junho de 2016 

 

Constantino Santos Nogueira 
Engenheiro Civil/Sanitarista 

CREA-MG 56644/D 
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MEMORIAL EXECUTIVO 
 
 
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
Endereço: Bairro Industrial 
Município: Pirapora/MG. 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pirapora. 
 

 
Descrição do Objeto: 

 
O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para construção de um UBS DO 

BAIRRO INDUSTRIAL, no endereço supramencionado, de acordo com as Normas Técnicas da ANVISA e 
conforme a Portaria GM/MS nº. 615 de 15 de abril de 2013, a ser construído conforme descrição abaixo. 
 

Descrição dos Materiais e Serviços: 
 

Serviços preliminares: 
 

- Antes de se iniciar a execução das obras, tão logo se implante o canteiro de obras, deverá ser 
colocada uma placa da obra de chapa metálica no padrão do órgão fomentador, com dimensões 
conforme orçamento. 

- Para locação da obra será feito um gabarito de madeira em todo o contorno externo da obra, onde 
serão locados os eixos dos pilares e vigas de fundação, devidamente numerados para facilitar a 
identificação e conferencia dos mesmos. Será executada por técnico legalmente habilitado, que 
deverá seguir fielmente as informações apresentadas em projeto. 

 
Infraestrutura: 
 

- As sapatas e vigas baldrames serão em concreto 20,0 mpa, armado com aço CA-50, preparado no 
local com betoneira, aplicados em formas de tábuas de pinho. 

- O fundo das valas e sapatas deverão ser compactados manualmente com soquete. 
- Após compactar o fundo das valas e sapatas, deverá ser aplicado um lastro de concreto magro, a 

fim de isolar a ferragem do contato com o solo. 
 

Superestrutura 
 

- Os pilares e vigas serão de concreto 20,0 mpa, armado com aço CA-50, preparado no local com 
betoneira, aplicados em formas de tábuas de pinho. 
 

Alvenaria: 
 

- Todas as paredes serão executadas com tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, a serem revestidos, 
com espessura de 10,0 cm, com argamassa de areia e cimento. 
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Laje: 
 

- Para o teto do prédio será utilizado laje pré-fabricada para forro, sobre carga de 200 kg, com 
recobrimento de concreto 15,0 mpa com 4,0 cm de espessura. 

 
Cobertura: 
 

- Estrutura de madeira de lei ou similar, formando engradamento para telhas cerâmicas com inclinação 
de 35%, apoiados sobre a laje. 

- Sobre a estrutura de madeira, serão assentadas telhas cerâmicas, com as cumeeiras devidamente 
embocadas com argamassa de cimento e areia.  

- Nas margens do telhado serão afixadas calhas de chapas metálicas, das quais sairão tubos de PVC 
para esgoto de com diâmetro de 100mm. 
 

   Esquadrias de Madeira 
 

- As esquadrias não poderão apresentar empenamentos, descolamentos, rachaduras, lascas ou outros 
defeitos quaisquer que prejudique a estética ou desempenho em uso. 

- Todas as portas internas serão de madeira tipo prancheta para pintura, afixada em batentes de 
madeira, sendo estas compostas de marcos, folhas de porta, dobradiças, fechaduras e conjuntos de 
alisares. 

 
Esquadrias Metálicas 
 

- Serão rejeitadas todas as esquadrias que apresentarem sinais de ferrugem, amassados ou defeitos 
visíveis. 

- Com exceção das janelas da sala de espera e recepção, todas as janelas serão de alumínio, tipo 
basculante e de correr, conforme projeto. As janelas menores, dos sanitários, DML e outros, serão 
basculante. 

 
Vidros: 
 

- As janelas receberão vidros tipo fantasia espessura 4,0 mm instalados com massa. 
- As janelas da sala de espera serão de vidro temperado com espessura de 10,0mm, afixados em perfis 

de alumínio. 
- As portas da entrada principal e a que dá acesso ao espaço de convivência serão de vidro liso 

temperado com espessura de 10,0mm, afixados em perfis de alumínio. 
- Tanto as portas quanto as janelas de vidro temperado deverão ser fornecidas completas, incluso toda 

a ferragem de sustentação, puxadores e fechaduras, todos em metal cromado. 
 
Revestimentos: 
 

- Todas as paredes e teto serão revestidos com chapisco de areia lavada e cimento, no traço 1:3 e sobre 
o chapisco será aplicado reboco tipo paulista espessura 2,0 cm. 
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- Os sanitários, depósito de resíduos sólidos, depósitos de materiais de limpeza, cozinha, vestiários, 
sala de cuidados básicos e sala de curativos, deverão ter paredes revestidas com materiais cerâmicos 
assentados e rejuntados junta a prumo, até o teto. 

- Sobre os lavatórios e bancadas com pia, em ambientes não azulejos, deverão ser executadas faixas de 
revestimento cerâmico com uma altura de 0,50 m sobre estes. 
 

Pisos: 
 

- Após a compactação do solo, será feito um lastro de contrapiso em concreto não estrutural com 5,0 
cm de espessura; sobre este será feita uma regularização de base e posteriormente a aplicação de piso 
cerâmico esmaltado PEI-4, com acabamento liso. 

- O espaço de convivência e área de embarque desembarque deverão receber piso cerâmico com 
acabamento antiderrapante.  

- O rodapé será do mesmo material utilizado para o piso, assentados com argamassa de areia e 
cimento, embutido das paredes, de forma que não fique ressalto, com largura de 7,0 cm. 

 
Instalações Hidro-sanitárias: 
 

- As instalações hidro-sanitárias serão executadas com tubos e conexões em PVC rígido soldáveis, 
embutidos no piso e paredes dimensionados conforme normas da ABNT. 

- Os registros e torneiras serão em metal cromado, dimensionado conforme normas da ABNT. 
- Os lavatórios serão com cubas de louça branca, embutidos em bancadas de granito. 
- Os vasos serão de louça branca, afixados com parafusos tipo castelo. 
- As pias serão em granito, com bojo inox, afixadas sobre paredes de alvenaria. 

 
Instalações elétricas  
 

- A iluminação será com lâmpadas do tipo fluorescente com calha, afixadas no teto. 
- Os interruptores e tomadas, serão do tipo embutir na parede, com acabamentos em material plástico. 
- As instalações elétricas serão executadas com fios e cabos recapados, embutidos nas paredes, pisos e 

teto, dentro de eletrodutos de PVC rígido, dimensionados conforme normas da ABNT. 
-  A proteção será através de disjuntores termomagnéticos dimensionados conforme normas da ABNT 

instalados no quadro de comandos. 
 

Pintura 
 

- Todas as paredes receberão selador acrílico e sobre estes, serão aplicadas duas demãos detinta 
acrílica. 

- Todas as esquadrias de madeira e metálicas receberão tinta esmalte sintético duas demãos, sobre 
fundo preparador. 

 
Serviços complementares 
 
- Contornado todo o prédio, será executado um passeio em concreto, com 7,0 cm de espessura, com 

largura de 1,50 m 
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- Na entrada principal do prédio e onde se dará acesso a área de embarque e desembarque, deverão ser 
construídas rampas de acessibilidades para deficientes físicos e também veículos.   

- Todas as bancadas, balcões e divisórias deverão ser de granito cinza andorinha. 
- Na janela e na porta do depósito de resíduos sólidos serão instaladas telas anti-insetos. 
- Os sanitários para público deverão ser dotados de barras metálicas para apoio aos deficientes físico. 
- Para execução das obras deverá ser contratada uma empresa especializada no ramo de construção 

civil, através de processo licitatório. 
- Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder uma 

limpeza  final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, 
equipamentos  e quaisquer objetos que não façam parte  do conjunto final da edificação. 

- Os pagamentos serão efetuados após medição dos serviços executados e emissão da nota fiscal por 
parte da empresa contratada. 

- O acompanhamento e fiscalização das obras será feito pela equipe de engenharia da prefeitura. 
 

Considerações Gerais: 
 
- A energia utilizada é fornecida pela CEMIG, a água é fornecida pelo SAAE e a coleta de lixo é feita 

pela prefeitura. 
- O sistema de esgoto utilizado é a fossa séptica. 

 
 

 
______________________________________ 

Constantino Santos Nogueira 
Eng° Civil – CREA 56644/D - MG 
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ANEXO VIII 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

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

DOCUMENTO A SER ENTREGUE NO ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO IX 
PLANILHA DE CUSTOS 

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

 
DOCUMENTO A SER ENTREGUE NO ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
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ANEXO X 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PIRAPORA - MG E A 
EMPRESA______________________________, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO 
DE PIRAPORA. 
 
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 nº 008/2017, homologada pela Senhora 
Prefeita Municipal, em ________________, conforme despacho do Processo nº082/2017. 
 
CLÁUSULA II - OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL. 
 
2.1 O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA. 
 
2.2 O presente contrato se rege pelas normas gerais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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. 
 
CLÁUSULA III - PREÇOS, MEDIÇÕES, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
 
3.1 A PREFEITURA pagará à CONTRATADA pelos trabalhos executados, os preços constantes da Planilha 
Orçamentária de Custos, acostada do Processo nº 082/2017, que fica fazendo parte integrante do presente 
contrato. 
 
3.2 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. 
 
3.3 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. 
 
3.4 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, 
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será o da tabela para Aluguel de Máquina da PREFEITURA, em vigor no mês da medição, na qual deva ser 
incluído. 
 
3.5 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. 
 
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. 
 
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. 
 
3.6 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. 
 
3.7 Os pagamentos que ocorrerem durante o mês subseqüente ao mês da medição não estão sujeitos a 
atualização financeira. 
 
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 1477- 
12.02.07.10.301.0203.5003.4490.5100  da PREFEITURA, para o corrente exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA V - CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO 
 
5.1- 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. 
 
CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
6.1 O prazo de execução das obras é estabelecido em 06 (seis) meses consecutivos, contado 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. 
 
6.2 O prazo para início da execução das obras é de 10 (dez) dias, computados pelo mesmo modo. 
 
6.3 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 ): 
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6.3.1 Alteração do projeto ou das especificações pela PREFEITURA; 
 
6.3.2 Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
 
6.3.3 Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem da PREFEITURA 
e conveniência administrativa; 
 
6.3.4 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legalmente permitidos; 
 
6.3.5 Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela PREFEITURA, em 
documento contemporâneo à sua ocorrência; 
 
6.3.6 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. 
 
6.3.7 Observadas as disposições anteriores desta Cláusula, o contrato terá vigência de 09 (nove) meses, 
contados a partir da assinatura da ordem de serviço. 
 
CLÁUSULA VII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1 O presente contrato poderá ser alterado, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.2 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. 
 
CLÁUSULA VIII – EQUIPAMENTO 
 
8.1 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. 
 
8.2 O equipamento poderá ser retirado do canteiro da obra, somente após o término de sua utilização ou 
quando houver autorização escrita da PREFEITURA. 
 
8.3 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. 
 
CLÁUSULA IX - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
9.1 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e conferência dos 
serviços prestados, serão realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 
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Parágrafo Primeiro - O Engenheiro Civil _____________________ do município de Pirapora atuará como 
gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 
 
Parágrafo Segundo - 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. 
 
9.2 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. 
 
9.3 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. 
 
9.4 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. 
 
CLÁUSULA X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos necessários 
e suficientes à boa execução dos trabalhos. 
 
10.2 Manter vigilância permanente no canteiro da obra. 
 
10.3 Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra pela proteção e conservação de toda a parte 
executada. 
 
10.4 Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem 
necessários nos serviços e obras executados. 
 
10.5 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. 
 
10.6 Providenciar a colocação de placas, conforme modelos fornecidos pela PREFEITURA, nos locais 
indicados pela fiscalização da PREFEITURA. 
 
10.7 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. 
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. 
 
10.9 Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o Responsável Técnico 
respectivo. 
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10.10 Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra. 
 
10.11 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. 
 
10.12 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. 
 
10.13 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. 
 
10.14 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovação das licenças 
necessárias a sua execução da obra. 
 
10.15 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. 
 
10.16 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da 
PREFEITURA. 
 
10.17 Manter à frente dos trabalhos, Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-lo junto à 
fiscalização da PREFEITURA, durante toda a jornada diária de trabalho. 
 
10.18 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. 
 
10.19 Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato. 
 
10.20 A contratada deverá prestar uma caução correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado, 
devendo ser prestada, a critério da Contratada, em moeda corrente, Fiança Bancária, Seguro Garantia ou 
Títulos da Dívida Pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizada pelo Banco Central  do Brasil e avaliados  pelos 
seus valores econômicos , conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
10.20. 1 A caução de garantia acompanhará os eventuais ajustes do valor e do prazo contratual devendo ser 
complementada pela Contratada, quando da Celebração de Termos Aditivos ao Contrato. 
 
10.20.2 A caução de garantia será devolvida em até trinta dias após a emissão, pela Secretaria de 
Infraestrutura, do Termo de Recebimento Definitivo de Obras/ Serviços . 
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CLAUSULA XI - SINALIZAÇÃO 
 
11.1 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. 
 
CLAUSULA XII - NOVAÇÃO 
 
12.1 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. 
 
CLAUSULA XIII - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 
 
13.1 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. 
 
13.2 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. 
 
CLÁUSULA XIV – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
14.1 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. 
 
14.2 Durante a execução do contrato, aplicar-se-ão as seguintes multas: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico 
não executados; 
 
b) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos serviços; 
 
14.3 Persistindo os atrasos citados nos subitens anteriores, além do 60° (sexagésimo) dia, o contrato será 
rescindido. 
 
14.4 As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes. 
 
14.5 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. As multas deverão ser recolhidas na 
Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL. 
 
14.6 As demais multas estipuladas no item 14.2, aplicadas após regular processo administrativo, serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobradas judicialmente. 
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14.7 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. 
 
14.8 As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro 
no Diário de Obras realizado pela fiscalização. 
CLÁUSULA XV - RESCISÃO 
 
15.1 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. 
 
15.2 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. 
 
CLÁUSULA XVI - FORO 
 
16.1 Para solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca de PIRAPORA / MG. 

 
 

PIRAPORA-MG, xxx de  xxxxxxxxxxxxxx  de xxxx   
 
 

____________________________________ 
CONTRATANTE 

 
____________________________________ 

CONTRATADO 
 

____________________________________ 
SECRETÁRIO(A) 

 
___________________________________ 

JURÍDICO 
 

Testemunhas: 
_____________________________________ 

CPF Nº: 
 

____________________________________________ 
CPF Nº: 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE CREDENCIAL DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017 
 
 
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO 

DE PIRAPORA, 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 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________, (nome 

completo do profissional) CPF no ______________________________ CREA/CAU no 

_____________________________, DECLARO ser conhecedor das condições constantes na Tomada de 

Preços no 008/2017 e que aceito participar da Equipe Técnica da Empresa 

______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(nome da empresa) CNPJ no __________________________, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO 

MUNICÍPIO DE PIRAPORA, e que serei o responsável técnico, caso o objeto da licitação venha a ser 

contratado com a referida empresa. 

 
 
 
_______________________________, ________ de ___________________ de 2017. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do declarante 

(responsável técnico) 
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ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NNºº  008822//22001177  
TOMADA DE PREÇOS       Nº 008/2017 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – BAIRRO INDUSTRIAL - NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA. 
 
 
         
   DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

_________________________________, é microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos termos do 

enquadramento previsto nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº: 123, de 14 de dezembro de 

2006, para fins do que estabelece aquela Lei. 

 

Pirapora, xx de ______________ de 2017. 
 
 
 
 

___________________ 
NOME 

___________________ 
RG 

___________________ 
CARGO 

 
 
 

 


