
 
CÂMARA MUNICIPAL   DE    FRANCISCO    BADARÓ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2.022 
PREÂMBULO 

 
A Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas Gerais, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público a realização do procedimento licitatório abaixo mencionado:  

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.: 006/2.022 

MODALIDADE: Tomada de Preços:  n.º 001/2.022 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global 

HORÁRIO E DATA DA 
SESSÃO 

10:00 horas do dia 08 de julho de 2.022 

HORÁRIO E DATA LIMITE 
PARA ENTREGA DOS 
ENVELOPES  
HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS. 

Até as 10 horas do dia 08 de julho de 2.022. 

LOCAL: 
Sede da Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas 
Gerais, localizada na Rua: Minas Novas, n.º: 36 - Bairro: N.S de 
Fátima – Francisco Badaró – MG. 

REGÊNCIA: 

O presente certame será regido pela lei federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, lei complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006 e lei federal n.º 147, de 07 
de agosto de 2014 e demais condições fixadas neste edital de 
tomada de preços e seus respectivos anexos. 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em construção civil 
para o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos necessários à execução, em regime de 
empreitada por preço global, da obra de reforma da sede 
administrativa desta Câmara Municipal de Francisco 
Badaró - Minas Gerais. 

DISPONIBILIDADE DO 
EDITAL: 

De 07:30 às 12:00 e de 13:30 às 17:00 horas, em dias úteis, no 
endereço acima citado. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 006/2.022 
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº.: 001/2.022 

 
 

A Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, torna público que se acha aberta, nesta 
unidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 001/2.022, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL – Processo Licitatório de nº 006/2.022, destinada a Contratação de empresa 
especializada em construção civil para o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos necessários à execução, em regime de empreitada por preço global, da 
obra de reforma  da sede administrativa desta Câmara Municipal de Francisco Badaró - 
Minas Gerais, de acordo com o estipulado no presente Edital e seus anexos, e as normas 
contidas na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n.º: 147 de 07 de agosto de 
2014 e suas alterações e demais condições fixadas neste edital de tomada de preços e seus 
respectivos anexos. 
 
Esta licitação é do tipo menor preço, sob o regime de Empreitada por Preço Global, e reger-
se-á pelas disposições legais pertinentes, em especial pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações e Lei Federal n.º 147, de 07 de agosto de 2014 e suas alterações e demais 
condições fixadas neste edital de tomada de preços e seus respectivos anexos. 
 
Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na sede da 
Câmara Municipal, situada à Rua: Minas Novas, n.º: 36 - Bairro: N.S de Fátima, Francisco Badaró 
– MG, e/ou pelo Fone: 33/37381187, ou, ainda, pelo e-mail: Cmfb@uai.com.br, das 07:30 às 
12:00 e de 13:03 às 17:00 horas. 
 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a escolha de proposta mais vantajosa destinada a 
Contratação de empresa especializada em construção civil para o fornecimento de mão-
de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução, em regime de empreitada 
por preço global, da obra de reforma  da sede administrativa desta Câmara Municipal de 
Francisco Badaró - Minas Gerais, conforme localizações e especificações descritas no 
Memorial Descritivo (ANEXO X), Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e 
Memória de Cálculo (ANEXO XII), que fazem parte integrante deste edital. 
 
 

2.  DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. O valor máximo aceito pela Câmara Municipal de Francisco Badaró - Mg, para execução 
das obras/serviços, objeto desta licitação, é o estabelecido na planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro, parte integrante deste certame, qual seja: R$ 56.032,29 (cinquenta 
e seis mil trinta e dois reais e vinte e nove centavos). 
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2.2. PRAZO DE EXECUÇÃO MÁXIMO: 02 (dois) meses a contar do recebimento da Ordem 
de Serviços, conforme cronograma físico financeiro.  
 
2.3. Deverão os serviços prestados obedecer, rigorosamente, as normas técnicas e de 
segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos dessa natureza, utilizando-se de 
equipamentos e ferramentas adequados, conforme prevista na legislação especifica, bem 
como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos 
termos do § 1º, do Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
 
2.4. As despesas decorrentes da execução do contrato decorrente da presente licitação 
correrão à conta das dotações orçamentárias seguintes:  
 
01 – Câmara Municipal 
02 – Secretaria da Câmara Municipal 
01 – Secretaria da Câmara Municipal 
01.122.0001.2004 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 
0024 - Ficha 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação todos as empresas que realizem atividades 
no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que:  
 
a) estejam devidamente CADASTRADAS na Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, e 
que sejam do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação. 
  
3.1.1. As empresas não cadastradas na Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG 
poderão cadastrar-se, conforme previsão contida no art. 22, §2º, da Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações, até o dia 05/07/2.022 até as 17:00 horas, (em dias e horas de 
expediente), junto ao setor de licitações da Câmara Municipal de Francisco Badaró /MG, na 
Rua: Minas Novas, n.º: 36 - Bairro: N.S de Fátima, Francisco Badaró – MG,   mediante a 
apresentação dos seguintes documentos necessários ao cadastramento, quais sejam: 
 
a) Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, sendo que, em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
b) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
c) Cópia do CPF e RG dos(as) representantes;  
 
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF 
e com validade plena; 
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e) Certidões de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede 
da empresa, com validade plena, sendo que para a comprovação da regularidade com a 
Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão Conjunta de Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
 
f) Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
jurídica, no máximo nos 60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação da proposta;  
  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) expedida pela Justiça do 
Trabalho em cumprimento do disposto no art. 3º da Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011 e 
com validade plena. 
 
i) Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, válida, emitida pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 
3.1.1.1. Os documentos enumerados neste item - 3.1.1 deverão ser em  uma  via  original, 
sem emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  ou em cópia autenticada por tabelião de notas ou 
publicação em órgão da imprensa oficial,  podendo  ainda,  em qualquer caso, vir em cópia 
para  autenticação  por servidor da Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG, mediante 
apresentação do original, ficando estabelecido que as certidões emitidas via internet estarão 
sujeitas a conferência através dos citados meios, bem como que o órgão licitante poderá, a 
qualquer tempo, requisitar os documentos originais para efeito de conferência.  
 
3.1.1.2. O cadastramento só poderá ser feito diretamente no setor mencionado no item 
3.1.1, não sendo possível o cadastramento via fax, telefone, e-mail ou outro meio 
análogo. 
 
3.2. Não poderão participar da presente licitação pessoa jurídica enquadrada nas condições 
estabelecidas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93; 
  
3.3. Não poderão participar da presente licitação pessoa jurídica enquadrada no cadastro de 
que trata a Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001;  
  
3.4. Não será permitida a participação de empresas em consórcio;  
  
3.5. O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar 
munido de carta de credenciamento/procuração, que lhe permita assinar documentos e 
decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de 
recurso.   
  
3.5.1. Cada empresa licitante deverá ser representada por somente um representante legal 
identificando-se perante a Comissão Permanente de Licitação, quando solicitado, exibindo a 
respectiva célula de identidade ou documento equivalente; 
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3.5.2. A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal 
da empresa licitante, conforme ANEXO I, constante deste Edital;  
 
3.5.3. DECLARAÇÃO, emitida por seu representante legal, de enquadramento em regime de 
tributação como MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, constituídas na forma 
da LC nº 123/2006, conforme modelo constante no EDITAL, ANEXO VI. 
 
3.5.4.  - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão ou 
Declaração expedida pela Junta Comercial, em cópia autenticada ou à vista do original, 
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
abertura do certame. 
   
3.5.5. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 (um) e 02 (dois); 
 
3.6. A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na 
interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Francisco Badaró – MG, situada na Rua: Minas Novas, n.º: 36 - Bairro: N.S de 
Fátima, Francisco Badaró – MG, e/ou pelo Fone: 33/37381187, ou, ainda, pelo e-mail: 
cmfb@uai.com.br com, das 07:30 às 12:00  e de 13:30 às 17:00 horas. 
                                                                                                                                                                                                                                           
3.6.1. Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até 3 
(três) dias úteis antes da data de entrega da documentação.   
  
3.6.1.1. Os esclarecimentos solicitados serão prestados pessoalmente, por telefone ou e-mail, 
a quem solicitou.  
  
3.7 - Não poderão concorrer direta ou indiretamente, ou participar do presente certame: 
 
3.7.1 - Interessados que se encontrarem em regime de falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no País, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos ou punidos com impedimento de licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  
 
3.7.2 – Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 

4. DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. A proponente deverá, até 10:00 (dez horas) do dia  08/07/2.022, apresentar-se, na sede  
da Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, situada na Rua: Minas Novas, n.º: 36 - Bairro: 
N.S de Fátima Francisco Badaró – MG, habilitar-se à  licitação apresentando  para protocolo,  
2 (dois) envelopes  fechados, contendo  na parte  externa de cada um a  razão social da 
licitante,  referência  e o número da Tomada de Preço 001/2.022, sendo o de nº 1 (um) com a 
menção   “1ª FASE / HABILITAÇÃO” e o de nº 2 (dois) com a menção “2ª FASE / PROPOSTA”.   
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4.1.1. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 4.1 decairá 
do direito de participar da licitação.  
 

ENVELOPES - 01 - HABILITAÇÃO e 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Externamente nos envelopes, para melhor identificação dos interessados, além da descrição 
do respectivo envelope (01 – HABILITAÇÃO  e 02 – PROPOSTA DE PREÇOS), deverá constar 
ainda: 
Processo Tomada de Preço nº 001/2.022, a Identificação da Firma, Horário e Data da 
Licitação 
 
4.2. 1ª Fase / Habilitação: 
 
O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os 
documentos enumerados nos itens 4.2.1 a 4.2.17, apresentados da seguinte forma:  
  
a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenticada por 
tabelião de notas ou publicação em órgão da imprensa oficial,  podendo  ainda,  em qualquer 
caso, vir em cópia para  autenticação  por servidor da Câmara Municipal de Francisco Badaró 
- MG, mediante apresentação do original, sendo que as certidões emitidas via internet estarão 
sujeitas a conferência através dos citados meios, bem como que o órgão licitante poderá, a 
qualquer tempo, requisitar os documentos originais para efeito de conferência. 
 
b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por 
seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências que 
tratam os anexos, integrantes deste Edital.  
 

4.2.1. DOCUMENTO H -1 
 
Cópia do Certificado de Registro Cadastral, que não substitui os demais documentos exigidos 
para habilitação, emitido pela Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG, com validade na 
data da licitação. 
  

4.2.2. DOCUMENTO H -2 
 
Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, válida, emitida Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);  
 

4.2.3. DOCUMENTO H -3 
 
Declaração de Inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO II, constante deste Edital;  
  

4.2.4. DOCUMENTO H -4 
 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial. 
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4.2.4.2. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  
  

4.2.5. DOCUMENTO H -5 
 
Comprovação de possuir um responsável Técnico pertencente ao quadro permanente da 
empresa, cuja comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de uma das opções 
de documentos a seguir:  
 
a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou   
b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou   
c) Cópia de Ato Constitutivo em vigor, no qual conste o nome do responsável técnico. 
d) Contrato de prestação de serviços, vigente, firmado entre a empresa e o responsável 
técnico. 
 
Obs.: Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá 
apresentar, no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela Comissão.   
 
4.2.5.1. Nenhum responsável técnico poderá representar mais de uma licitante;  
  

4.2.6. DOCUMENTO H -6 
 
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, com validade na data da licitação;  
  

4.2.7. DOCUMENTO H -7 
 
Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal 
- CEF, com validade na data da licitação; 
  

4.2.8.  DOCUMENTO H -8 
 
Cópias das Certidões de Regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede 
da empresa, com validade na data da licitação.   
 

4.2.9.   DOCUMENTO H -9 
 
Comprovação de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988. 
 
4.2.9.1. A referida comprovação consistirá de Declaração, que deverá ser de acordo com o 
ANEXO IV que integra este Edital.    
 

4.2.10.  DOCUMENTO H-10 
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As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações e fizerem jus aos 
benefícios, deverão apresentar declaração conforme Anexo VI constante deste Edital.  
 
4.2.10.1 Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme 
disposto no § 6º, art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

4.2.11. DOCUMENTO H-11 
 
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ), 
 

4.2.12. DOCUMENTO H-12 
 
Cópia da Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
jurídica, no máximo nos 60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação da proposta;  
  

4.2.13. DOCUMENTO H-13 
 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) expedida pela Justiça do 
Trabalho em cumprimento do disposto no art. 3º da Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011 e 
com validade plena; 
 

4.2.14. DOCUMENTO H-14 
 
4.2.16.1.  Não será exigida visita técnica para habilitação, porém qualquer empresa licitante 
poderá agendar a visita técnica caso julgue necessário para a melhor elaboração de sua 
proposta comercial. Desejando a licitante realizar a visita técnica, a mesma deverá agendar 
junto a Secretaria desta Câmara Municipal de Francisco Badaró, a qualquer tempo, devendo 
ocorrer com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas antes da abertura da presente 
licitação, mediante agendamento prévio.  
 
4.2.16.2 – Será de responsabilidade da empresa contratada a ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da 
obra decorrentes de sua omissão na realização da visita técnica, devendo, para efeitos de 
habilitação, a apresentação da Declaração constante do Anexo III constante do presente edital. 
 

4.2.17. DOCUMENTO H-17 
 
4.2.17.1.  Certidão de Registro e Quitação de Pessoa física do responsável técnico no 
Conselho profissional competente de sua sede ou domicílio, dentro da validade para a 
abertura da presente licitação. 
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4.2.17.2.  – Qualificação Técnica Profissional: Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, 
que comprove a existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, de 
engenheiro civil ou Arquiteto e Urbanista detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico - CAT, expedidas por esse Conselho, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
ou ainda, para empresa privada, obras de características técnicas similares à do objeto desta 
licitação 
 
Somente poderão participar do presente certame as empresa que integram o Cadastro de 
Fornecedores da Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, detentoras do Certificado de 
Registro Cadastral – CRC, observadas as disposições do item “3” deste Edital. 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de 
que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou 
entre si, que obteve da Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG informações satisfatórias 
sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar 
a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória; 
 
5.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, 
prevalecerá o valor grafado por extenso; 
  
5.3. O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA deverá conter, 
obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:  
  
 

5.3.1. DOCUMENTO P-1 
 
Proposta Comercial, conforme ANEXO V, que integra este Edital, em uma via, que deverá 
conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados 
constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementados os que 
faltarem: 
 
a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação 
prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal e responsável técnico;  
 
b) Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;  
 
c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de 
desclassificação da licitante;  
 
d) Prazo de execução da totalidade dos serviços (em algarismos e por extenso) que, 
observado o cronograma físico-financeiro, não poderá ser superior a 02 (dois) meses, 
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contados a partir da data da emissão da Ordem de Início pela Câmara Municipal de Francisco 
Badaró – MG, sob pena de desclassificação da licitante; 
 
e) Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante e respectivas 
assinaturas.  
  
f) Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
na execução da obra, tais como mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, alimentação, 
hospedagem, transporte, seguros, equipamentos de proteção individual, bem como custo 
com o fornecimento de materiais, veículos e equipamentos que se fizerem necessários na 
execução da obra objeto da presente licitação, sendo que, na eventual omissão destas 
afirmações, a proponente licitante confessa que tais despesas estão inclusas na sua proposta 
de preços. 
 

5.3.2. DOCUMENTO P-2 
 
Planilha Orçamentária contendo todos os quantitativos e preço unitário e total de todos os 
itens presentes na planilha orçamentária do órgão licitante com preços em real, bem como 
cronograma físico-financeiro, que poderão ser grafados em computador ou equivalente, 
apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo:  
 
a) Identificação da empresa licitante; 
 
b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa bem como do responsável 
Técnico; 
 
c) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha 
Orçamentária da Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, com os preços propostos pela 
licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos 
itens, resultarão o valor final da proposta.   
  
5.3.2.1. A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita cópia 
xerográfica da planilha da Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, completas, com todos 
os serviços necessários à integral execução das obras. 
 
5.3.2.2. Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-
de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, 
encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os 
serviços, objeto desta licitação. 
 
6.3.2.3 – Será também desclassificada a proposta que apresente valor global superior a 
R$ 56.032,29 (cinquenta e seis mil trinta e dois reais e vinte e nove centavos), bem como aquela cuja 
planilha Orçamentária e/ou Cronograma Físico-Financeiro possua componente unitário 
superior ou inferior ao da planilha do órgão licitante e/ou que o preço unitário de 
qualquer dos itens que a integra (planilha proposta) seja superior ao da citada planilha 
(ANEXO XI ), ainda que a soma total esteja abaixo do valor estimado; 
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6. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO” 

 
6.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de 
Licitação – CPL procederá à abertura do Envelope de nº 1 (Um) contendo a documentação 
relativa à “1ª Fase / Habilitação”, obedecendo ao seguinte roteiro: 
 
a) Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua 
análise nos termos deste Edital e legislação específica, com posterior rubrica do envelope e 
documentação que o integra pela comissão e representantes credenciados das proponentes 
que se façam presentes ao ato; 
 
b) Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital; 
 
c) Terminada esta fase, será lavrada ata circunstanciada, que será firmada pela Comissão 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes; 
 
d) Os licitantes terão direito aos recursos previstos na Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 
8.883/94. 
 
e) Aos declarados inabilitados, após a solução de eventuais recursos, se julgados 
improcedentes, será devolvido fechado, o envelope de proposta. 

 
7. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
7.1. Abertura do envelope de nº 2 (dois), relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a respectiva 
documentação das empresas habilitadas, desde que não provido eventual  recurso, 
transcorrido o prazo para sua interposição ou se houver renúncia de todos os licitantes, 
registrada em ata ou formalizada por escrito, do direito de interposição de recurso quanto ao 
julgamento da documentação (habilitação), conforme previsto no preâmbulo deste Edital;  
 
7.1.1. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes "PROPOSTA 
DE PREÇOS", não caberá desclassificá-las por motivo relacionado à habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 
 
7.2. A Comissão, ao proceder o exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que: 
 
a) Ultrapasse o valor máximo estipulado pela Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG no 
item 2.1 deste Edital; 
 
b) Apresentem qualquer preço unitário que exceda o preço unitário constante na 
planilha orçamentária fornecida pela Câmara Municipal de Francisco Badaró-MG ou não 
observe qualquer das demais regras estabelecidas no item “6” deste edital;  
 
c) Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;  
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d) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado; 
 
e) Não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
f) Tenham os preços considerados inexequíveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/93 com a redação dada pela Lei Federal nº 9.648, de 27/05/98.  
  
7.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I, § 1º 
do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.  
  
7.3.1. Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço global 
para a execução da totalidade dos serviços, objeto desta licitação, qual seja, prestação de 
serviço de construção civil em regime de empreitada por preço global, da primeira etapa da 
obra de construção da sede administrativa desta Câmara Municipal de Francisco Badaró - 
Minas Gerais. 
 
7.3.2. Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
Comissão, com espeque no § 3º, do art. 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para 
apuração (ões) do (s) preço (s) proposto (s) pela (s) licitante (s);    
 
7.4. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será 
assegurada preferência de contratação, situação inominada por “Empate Ficto”.  
  
7.4.1. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 
procedimento:  
 
a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela de menor preço; 
 
b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.4, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 8.4, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta 
melhor;  
 
d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela 
Comissão Permanente de Licitação, para apresentar nova proposta no prazo máximo de dois 
dias úteis, sob pena de preclusão;  
 
e) Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto 
da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  
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f) O disposto no subitem 8.4 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
  
7.5. O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme 
previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.    
 
8. DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS 
 
8.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão 
corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira:  
 
a) Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos 
prevalecerão; e 
 
b) Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o 
preço unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e 
óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada;  
  
8.2. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação 
de acordo com o procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como 
aceito.  
                                                   

09.   DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
09.1. A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, 
consubstanciada na Ata de Julgamento da Proposta; 
 
09.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, 
nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o 
Presidente da Câmara Municipal de Francisco Badaró-MG, homologará o resultado da 
licitação, podendo, observado o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou 
anulá-la;   
  
09.3. A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo 
contrato, conforme ANEXO VII, integrante deste Edital, observadas as condições estipuladas 
no mesmo;   
  
09.4. A adjudicatária será notificada pela Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG para, 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, assinar 
o contrato, ou instrumento equivalente.   
  
09.4.1. Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da Câmara Municipal 
de Francisco Badaró/MG, presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período.   
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09.4.1.1. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.   
 
09.4.2 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do contrato de obras e serviços, 
pela qualidade das obras e serviços executados e dos materiais empregados, em 
conformidade com as especificações do projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro, memorial descritivo e memória de cálculo, com as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo 
Engenheiro da Câmara Municipal de Francisco Badaró/MG. A ocorrência de desconformidade 
implicará no refazimento dos serviços e na substituição dos materiais recusados, sem ônus 
para a Câmara e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
09.4.3. O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato, no prazo aqui 
estabelecido, facultará a Câmara Municipal de Francisco Badaró/MG convocar, 
sucessivamente, as demais licitantes, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços, sujeitando a faltante às penalidades legais previstas na Lei 8.666/93.  
  

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.   
 

11. DO CONTRATO 
 
11.1. O contrato obedecerá ao modelo, já mencionado no ANEXO VII, constante deste Edital.   
  
11.2. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:   
 
a) O Edital de desta Licitação;    
 
b) A proposta vencedora desta licitação;   
 
c) A Planilha Orçamentária de Custos da Adjudicatária;   
 
d) Cronograma Físico-financeiro elaborado pela vencedora contratada e devidamente 
aprovado pela Câmara Municipal de Francisco Badaró  - MG;   
 
11.3. A Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG poderá proceder alterações contratuais 
nas condições previstas nos artigos 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada 
pelo art. 1º da Lei Federal nº 9.648/98;   
  
11.4. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil 
Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, a Câmara Municipal de Francisco 
Badaró - MG a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar 
tal situação, devendo estar devidamente formalizada no livro de obras.                                             
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11.4.1. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato 
estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não 
superior ao número de dias que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93.   
 
11.4.2. Os prazos contratuais poderão ser prorrogados, ainda, em ocorrendo qualquer das 
hipóteses de que trata o art. 57 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.   
 
11.5. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada; 
  
11.6. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a Câmara Municipal de 
Francisco Badaró - MG e contratada serão feitos por escrito e/ou registrados no Diário de 
Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quaisquer considerações verbais;   
 
11.7. O regime de execução da obra será o de Empreitada por Preço Global.   
  

12. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
12.1. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente 
licitação, nos termos dos artigos. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;   
  
12.2. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à 
contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando 
obstáculos de qualquer natureza.   
  
12.3. Havendo rescisão do contrato, a Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG pagará à 
contratada, os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do 
seu valor os débitos apurados a favor da Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG.   
 

13. DOS RISCOS DA CONTRATADA 
 
13.1. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais 
e/ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, 
excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da 
contratada.   
  

14. DOS RISCOS DA CONTRATANTE 
 
14.1. A contratante é responsável pelos riscos que:    
 
a) Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução das obras forem riscos 
atribuíveis a casos fortuitos ou força maior previstos na legislação brasileira;   
 
b) Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da obra.   
 

15. NORMAS AMBIENTAIS 
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15.1. A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação 
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória de cálculo. 
 
15.2. A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação 
vigente;  
  
15.3. A contratada deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos 
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo 
COPAM;  
  
15.4. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos 
decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como 
os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas;  
  
15.5. As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a 
obtenção pela contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidos 
pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.                                                         
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1. Providenciar para que sejam disponibilizadas à obra/serviços as ferramentas e 
equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da obra, dentre outros;  
 
16.2. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente 
as regras deste Edital, as normas da ABNT, especificações do respectivo projeto, planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória de cálculo, e 
instruções da fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG;  

16.3. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Câmara Municipal de Francisco 
Badaró - MG, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado. 
  
16.4. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Câmara Municipal de Francisco 
Badaró - MG;  
 
16.5. Permitir e facilitar à fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG, a 
inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações 
solicitadas pela mesma;   
 
16.6. Providenciar a confecção e a colocação de placas nas obras, conforme modelos 
fornecidos pela Câmara Municipal de Francisco Badaró-MG, em locais indicados pela 
fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró-MG;   
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16.7. Informar à fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG a ocorrência de 
quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, 
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;   
  
16.8. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade 
dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e 
projeto que a informam, sejam eles elaborados ou não pela Câmara Municipal de Francisco 
Badaró -MG;  
  
16.9. Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável técnico, o responsável descrito 
no documento, "Documento H-5" 
 
16.9.1. Só Será aceita a substituição do responsável técnico, por outro responsável técnico, 
que preencha todos os requisitos exigidos no "Documento H-5".   
  
16.10. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança 
dos operários e de terceiros no perímetro da obra;   
 
16.11. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra 
junto ao CREA/MG/CAU;   
  
16.10. Manter um diário de obras atualizado para registrar ocorrências na obra/serviços 
durante sua execução; 
 
16.11. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme 
previsto nas especificações técnicas particulares das obras, normas do Município de 
Francisco Badaró-MG e normas técnicas brasileiras.    
  
16.13.1. O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pela Câmara 
Municipal de Francisco Badaró-MG, emitir mensalmente documento de qualidade dos 
serviços executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela 
legislação vigente;   
  
16.14. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de 
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;   
  
16.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da 
obra/serviços, quer para outro local;   
  
16.16. Encaminhar, a Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG até 5 (cinco) dias após  
o  recebimento  da  Ordem  de Início, uma cópia da ART -  Anotação  da Responsabilidade 
Técnica da obra no CREA/CAU;  
  
16.17. Programar, quando solicitado, visitas ao local das obras/serviços em conjunto com a 
fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG;   
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16.18. Manter a frente dos trabalhos, durante toda a execução das obras/serviços, um 
responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização da Câmara 
Municipal de Francisco Badaró-MG; 
  
16.19. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a 
fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró-MG, que lançará a devida justificativa 
no diário de obra;  
  
16.20. Responsabilizar-se pelo atendimento integral dos serviços descritos no respectivo 
projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória 
de cálculo, anexos deste Edital.  
 
16.21. Acatar toda orientação advinda da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG com 
relação às obras/serviços.  
  
16.22. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 
procedência legal.  
 
16.23. Apresentar também relatório de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando 
todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. 
 
16.24. A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro, quando a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a licitante 
vencedora responsável pela solidez e segurança das obras durante este prazo, a contar 
da conclusão do serviço.  
 

17. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. Os serviços/obras objeto da presente licitação deverão ser prestados dentro das 
especificações e localidades descritas no projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro, memorial descritivo e memória de cálculo. 
 
 
17.2. Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada na execução dos trabalhos 
contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pela Câmara Municipal de 
Francisco Badaró -MG; 
  
17.3. As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos artigos 66 a 72, 75 e 76 da 
Lei Federal nº 8.666/93.   
 

18. DOS PRAZOS DE INÍCIO, VIGÊNCIA E TÉRMINO DOS TRABALHOS 
 
18.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão 
da ordem de serviços.  
  
18.1.1. A ordem de início somente será emitida após a aprovação do cronograma físico-
financeiro pela Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG.  
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18.1.1.1. A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e apresentado à 
fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG para aprovação, sem prejuízo às 
sanções previstas no item 21 deste Edital.  
 
18.2. O prazo de execução da obra será de 02 (dois) meses contados da data de recebimento 
da ordem de serviços. 
 
18.3. O prazo de vigência do Contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2.022, podendo ser prorrogado por meio de Termo aditivo nos termos do art. 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93, desde que haja interesse da Contratante. 
  

19. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 
 
19.1. O objeto do contrato será recebido pela Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG, 
nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
 
a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP;   
b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo/conclusão - TRD.   
  
19.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação 
ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.   
  

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a 
adjudicatária/contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 
artigos 81 e 86 a 88.  
   
20.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Câmara Municipal de 
Francisco Badaró -MG, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, obedecidos os seguintes critérios: 
 
20.2.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.  
  
20.2.2. Multa, nas seguintes condições: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico da obra não 
cumprida; 
 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 
da adjudicatária em efetuar o reforço de garantia;  
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no caso 
de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto/serviços com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, 
fora das especificações contratadas;  
  
20.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos;   
  
20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Poder Público Licitante  pelos prejuízos 
resultantes de ação ou omissão do mesmo e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item anterior.  
  
20.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 21.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será 
descontado dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal ou cobrado judicialmente.   
  
20.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a 
possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 21.2.1 a 21.2.4, o responsável pelo 
atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra emitirá parecer 
técnico fundamentado e o encaminhará ao Chefe do Legislativo do Município de Francisco 
Badaró-MG.    
  
20.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento 
administrativo, de ofício ou por provocação da fiscalização da obras/serviços da Câmara 
Municipal de Francisco Badaró -MG, pelo Presidente da Câmara.  
  
20.6. As sanções previstas nos itens 21.2.1, 21.2.3 e 21.2.4, poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no 23.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
  
20.7. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é, nos termos da Lei, de 
competência exclusiva do Presidente da Câmara, da qual cabe pedido de reconsideração, nos 
termos do inciso III do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93.  
  
20.8. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária/contratada a ampla defesa.   
 

21. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 
 
21.1. A cada período de 30 (trinta) dias, a fiscalização da Câmara Municipal de Francisco 
Badaró -MG efetuará a medição dos serviços realizados naquele período, cujas assinaturas 
não poderão ser feitas digitalmente;  
  
21.2. Cada apuração do serviço executado deverá corresponder ao período citado no subitem 
anterior – 30 dias, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) 
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dias, desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de 
suspensão temporária dos serviços; 
  
21.3. Os pagamentos somente serão feitos após terem sido feitas e aprovadas as medições 
na forma dos itens anteriores, e o prazo previsto para os seus respectivos  pagamentos é até 
o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao da medição (devidamente aprovada pela fiscalização da 
Câmara Municipal), não sendo admitidos adiantamentos; 
  
21.4. O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos 
documentos legal e contratualmente exigíveis.   
 
21.4.1. A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes 
ao fornecimento de material ou de equipamento na execução dos serviços, cujo total, será 
deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição 
complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a 
comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.  
 
21.4.2. A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, 
relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da 
Nota Fiscal, sendo que no primeiro e último pagamentos este recolhimento deverá ser feito 
previamente.                                                          
 

22.  DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
22.1. Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, ressalvadas as hipóteses 
contidas no Art. 65 da Lei 8.866/93, desde que, devidamente comprovadas mediante 
planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes. 
 

23. DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
23.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa da 
Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG, o Contrato poderá ser cedido ou transferido no 
todo ou parcialmente.   
  
23.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar 
a execução do objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha participado e tenha 
sido habilitado na presente licitação. Serão convocadas as empresas por ordem de 
classificação obtida na licitação.  
  

24.  DAS DISPOSICÕES FINAIS 
 
24.1. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal 
nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária; 
  
24.2. Poderá a Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG exigir, a qualquer época, a 
apresentação de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.   
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24.3. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na 
licitação.                                                           
 
24.4. A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato demonstrar que está com 
toda documentação de regularidade fiscal com validade plena, e, caso alguma certidão esteja 
vencida a mesma ficará impedida de assinar o contrato, devendo regularizar sua situação 
dentro de prazo estabelecido pela Contratante.  
  
24.5. As licitantes interessadas ou qualquer cidadão que não concordar com os termos do 
presente EDITAL, poderá impugná-lo na forma do art. 41, da Lei nº 8.666/93.  
 
24.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo legal. 
 
24.5.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
24.5.3. Não será admitida a impugnação do presente edital via e-mail ou fax. Será 
admitido o envio de Impugnação via postal, desde que o seu recebimento ocorra antes 
dos prazos estabelecidos no art. 41, da Lei nº 8.666/93.  
 
24.6. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação – CPL com fundamento na Lei 8.666/93 e posteriores alterações e 
LC 123/2006. 
 
24.7. O resultado do julgamento da habilitação e propostas, se a comissão julgar necessário, 
poderá ser dado em datas posteriores aquelas previstas para tal. 
  
24.8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Capelinha/MG. 
 

25. DOS ANEXOS 
  
I - Carta de Credenciamento; 
  
II - Declaração de Inexistência de Fatos impeditivos; 
 
III – Declaração de Vistoria ou Renuncia;   
 
IV - Declaração face ao inciso XXXIII, do ART. 7º da Constituição Federal de 1.988; 
 
V - Proposta Comercial; 
 
VI – Declaração de Micro - Empresa ou Empresa de Pequeno Porte - EPP; 
 
VII – Minuta Contratual; 
 
VIII - Termo de Desistência / Renúncia de interposição de recurso na fase de Habilitação; 
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IX - Termo de Desistência / Renúncia de interposição de recurso na fase de Proposta; 
 
X – Memorial Técnico Descritivo; 
 
XI -  Planilha Orçamentária; 
 
XII –Quadro de composição do BDI, 
 
XIII - Cronograma Físico Financeiro; 
 
XIV – Recibo; 
 

 
Francisco Badaró/MG, 21 de junho de 2.022. 
 
 
 
Fábio Ramalho Siqueira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 

 
  
À  
Comissão Permanente de Licitação   
Câmara Municipal de Francisco Badaró 
  
  
REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA   
  
  
Prezados Senhores    
  
  
Apresentamos o(a) Senhor(a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profissão) 

...............,  portador(a) da Cédula de Identidade nº ...........................,  para representar esta 

Empresa na sessão de abertura dos envelopes  de nºs 1 (um) e 2 (dois), correspondentes, 

respectivamente, à  1ª FASE / HABILITAÇÃO e a 2ª FASE/PROPOSTA, do Processo Licitatório 

de n.º: 006/2.022 – Tomada de Preços 001/2.022,  destinada à Contratação de empresa 

especializada em construção civil para o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos necessários à execução, em regime de empreitada por preço global, da 

obra de reforma  da sede administrativa desta Câmara Municipal de Francisco Badaró - 

Minas Gerais, que está  autorizado(a)  e apto(a) para decidir sobre quaisquer  eventualidades 

que possam surgir no certame.   

  
  

Atenciosamente 
  
  

(LOCAL E DATA) 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

  
  (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 
  
                                                          
 
  

DECLARAÇÃO 
  
  
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º 

..........................................., sediada .............. (endereço completo) .................,  por intermédio de 

seu(ua) representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ......................................  e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório de nº 006/2.022.   Tomada de Preços 001/2.022, destinado à Contratação 

de empresa especializada em construção civil para o fornecimento de mão-de-obra, 

materiais e equipamentos necessários à execução, em regime de empreitada por preço 

global, da obra de reforma  da sede administrativa desta Câmara Municipal de Francisco 

Badaró - Minas Gerais, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

  
  
  
  
  
  

(LOCAL E DATA) 
 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENUNCIA 

 

  

(    ) DECLARO QUE VISTORIEI minuciosamente os locais para a prestação dos serviços 

constantes do objeto do edital Tomada de Preços nº 001/2022 – Processo Licitatório nº 

006/2022, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como 

coletei informações de todos os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da 

proposta comercial. Ou  

 

( ) OPTAMOS PELA NÃO REALIZAÇÃO de vistoria assumindo inteiramente a 

responsabilidade ou consequências por essa omissão, tendo coletado todas as informações 

de todos os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da proposta comercial, 

mantendo as garantias que vinculem nossa proposta do presente processo licitatório, em 

nome da empresa que represento. 

  

 

(LOCAL E DATA) 

 

 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 

1988 
  

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 
 

  
  

DECLARAÇÃO 
  
  
REF.: (Identificação da licitação)  

  

  

............................................, inscrita no CNPJ n.º ........................................., por intermédio de 

seu(ua) representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ......................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    )  

  

  

  

(LOCAL E DATA) 

 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

  
  
 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO V 

PROPOSTA COMERCIAL 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) 

 À  

Comissão Permanente de Licitação   

Câmara Municipal de Francisco Badaró 

REF.: LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2.022   

  Prezados Senhores    

  Encaminhamos a Vossa Senhoria nossa proposta, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro para Contratação de empresa especializada em construção civil para o 

fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução, em 

regime de empreitada por preço global, da obra de reforma  da sede administrativa 

desta Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas Gerais, a saber:  

 • Valor global: R$ ......................... (........................);    

• Prazo de validade: ....... (...................................) dias, contados a partir da data desta licitação 

no mínimo 60 (sessenta) dias;  

• Prazo de execução: 07 (sete) meses,  

• Responsável Técnico: .................................................................................................;  

•Responsável-Legal: .....................................................................................................  

 Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos na 

execução da obra, tais como mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, alimentação, 

hospedagem, transporte, seguros, equipamentos de proteção individual, bem como custo 

com o fornecimento de materiais, veículos e equipamentos que se fizerem necessários na 

execução da obra objeto da presente licitação. 

Atenciosamente 

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

(Local e data) 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO) 

                                                           

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 



 
CÂMARA MUNICIPAL   DE    FRANCISCO    BADARÓ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME, EPP 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (endereço completo) declaro (amos) para os fins 

do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:  

 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 

14/12/2006 e alterações; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 

123, de 14/12/2006.  

 

 

Declara, ainda, que tem conhecimento dos artigos 42 a 45 da LC 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de habilitação e que está 

excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 

de dezembro de 2006.  

 

(cidade),........... de ................. de 2.022.  

 

______________________________________  

Nome e CPF do responsável pela empresa 
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ANEXO VII  
“MINUTA” CONTRATO Nº ----------/2.022 

 
 
Contrato que entre si fazem a Câmara Municipal de Francisco Badaró – MG, e 
...................................... para execução da primeira etapa da obra de construção da sede 
administrativa desta Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas Gerais. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES – REPRESENTAÇÃO, FUNDAMENTO LEGAL E 
VINCULAÇÃO 

 
Câmara Municipal de Francisco Badaró, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Minas Novas, 36, Bairro: N.S de Fátima, inscrita no CNPJ 

sob o nº 25.213.877/0001-91, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Edmilson 

Cardoso Viana, portador do CPF n.º: 740.598.06-34 e da Carteira de Identidade de n.º: MG-

5.256.924, doravante denominada CONTRATANTE – e a empresa ..................., estabelecida à 

................, inscrita no CNPJ sob o nº ..................., doravante denominada CONTRATADA, neste 

ato representada pelo(a) Senhor(a) ............................., inscrito(a) nº CPF sob o no 

............................, portador(a) da Carteira de Identidade de nº ....................... 

 

1.1 O presente Contrato tem por fundamento a licitação  - Tomada de Preços nº 001/2.022 – 

Processo Licitatório nº 006/2.022, homologada pelo Presidente da contratante em....................., 

aos quais se vincula em todos os seus termos.   

 

1.2 As partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e as cláusulas do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO. 

 
2.1. É objeto do presente Contrato e o Fornecimento de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos necessários à execução, em regime de empreitada por preço global, da 

obra de reforma  da sede administrativa desta Câmara Municipal de Francisco Badaró - 

Minas Gerais, em regime de Empreitada por Preço global, conforme projeto arquitetônico, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória de cálculo 

constantes da Tomada de Preços de nº 001/2.022, que passam a fazer parte integrante deste 

Instrumento como se transcritos fossem. 
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2.2. Os trabalhos, objeto deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com o Edital de 

Licitação e Proposta da Contratada aprovada pela Contratante que da mesma forma integram 

este Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
3.1. A Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha de 

preços integrante da proposta da adjudicatária/contratada.   

 

3.1.1. Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e 

indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou 

natureza.   

  

3.1.2. Quando na execução do Contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de serviços 

previstos na planilha de preço original, estes serão considerados a preços constantes da 

proposta e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.   

  

3.1.3. Quando se tratar de serviços extras não previstos nas planilhas de preços originais, 

estes serão pagos a preços acordados entre as partes (mediante aprovação criteriosa dos 

respectivos responsáveis técnicos), a nível do mês do acordo e incorporados  ao Contrato  

mediante Termo de Aditamento. 

 

3.1.3.1. O valor inicial do Contrato poderá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual 

a ser aditado, observado o disposto no §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.    

 

3.1.3.2. A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de 

reajustamento de preços, na forma da lei. 
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3.1.4. A execução de serviços extras somente será efetivada com prévia e expressa 

autorização do Presidente da Câmara, condicionada à necessária cobertura orçamentária e 

financeira e observância do contido nos subitens anteriores. 

 

3.2. A cada período de 30 (trinta) dias, a fiscalização da Câmara Municipal de Francisco 

Badaró -MG efetuará a medição dos serviços realizados naquele período, cujas assinaturas 

não poderão ser feitas digitalmente;  

  

3.2.1. Cada apuração do serviço executado deverá corresponder ao período citado no subitem 

anterior – 30 dias, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) 

dias, desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de 

suspensão temporária dos serviços; 

  

3.3. Os pagamentos somente serão feitos após terem sido feitas e aprovadas as medições na 

forma dos itens anteriores, e o prazo previsto para os seus respectivos  pagamentos é até o 

5º (quinto) dia útil subseqüente ao da medição (devidamente aprovada pela fiscalização da 

Câmara Municipal), não sendo admitidos adiantamentos, condicionada ainda a liberação dos 

pagamentos a apresentação, pela Contratada, da nota fiscal respectiva, dos documentos de 

comprovação de regularidade com a previdência social e com o fundo de garantia e de outros 

documentos que sejam exigíveis pela legislação pátria, e se efetivará através da emissão de 

cheque nominal em favor da contratada e/ou transferência bancaria.   

 

3.3.1 A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes 

ao fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será 

deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição 

complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a 

comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.  

  

3.3.2. A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, 

relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da 
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Nota Fiscal, sendo que no primeiro e último pagamentos este recolhimento deverá ser feito 

previamente 

  

3.3.3 Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar 

em virtude de ordens verbais. 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO 

 
4.1. Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, ressalvadas as disposições 

deste Edital e as hipóteses contidas no Art. 65 da Lei 8.866/93, desde que, devidamente 

comprovadas mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes. 

 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO 

 

5.1. Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente contrato 

tem seu valor global fixado em R$ _____ (_______).  

 

5.2. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária 

seguinte: 

 

01 – Câmara Municipal 
02 – Secretaria da Câmara Municipal 
01 – Secretaria da Câmara Municipal 
01.122.0001.2004 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 
0024 - Ficha 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS 

 

6.1. A Contratada executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro 

aprovado pela Contratante, em obediência as suas normas técnicas.   

  

6.1.1. A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendidas, 

sempre, as conveniências administrativas.  
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6.1.2. As obras serão iniciadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de 

recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de início. 

 

6.1.3. O prazo de vigência do Contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 

2.022, podendo ser prorrogado por meio de Termo aditivo nos termos do art. 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93, desde que haja interesse da Contratante. 

 

6.1.4. A prorrogação do prazo da obra poderá ocorrer, a critério da Contratante, nos termos 

do art. 57, da Lei nº 8.666/93.  

 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
a) - Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços contratados e 

autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho; 

 

b) - Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo 

e qualitativo, informando todas as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

 

c) - Manifestar-se sobre cada uma das medições dos serviços executados pela 

CONTRATADA; 

 

d) - Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços 

prestados pela CONTRATADA; 

 

e) - Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para 

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os 

serviços realizados em desacordo com as regras deste contrato e respectivo certame ao qual 

se encontra vinculado; 
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f)- Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações 

assumidas no contrato ou instrumento equivalente, alertando sobre as penalidades que 

poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade; 

 

g) - Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados 

quando da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte desta; 

 

h) - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 

 

i) - Analisar e decidir, após comunicação formal da contratada, eventuais inconsistências do 

projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória 

de cálculo em relação às normas técnicas e legislação vigente; 

 

j) - Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura 

de acordo com as condições, preços, prazos estabelecidos neste contrato e licitação 

respectiva e nas demais regras a ele aplicadas; 

 

l) - Receber definitivamente os serviços; 

 

m) - Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei, regulamentos, das demais normas 

aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública. 

 
II - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
a). Providenciar para que sejam disponibilizadas à obra/serviços as ferramentas e 

equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da obra, dentre outros;  

 

b). Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente 

as regras deste Contrato e licitação à qual se vincula, as normas da ABNT, especificações do 

projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória 

de cálculo, e instruções da fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró-MG;  
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c). Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Câmara Municipal de Francisco Badaró 

-MG, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado. 

 

d). Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 

responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Câmara Municipal de Francisco 

Badaró -MG;  

 

e). Permitir e facilitar à fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG, a inspeção 

das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações 

solicitadas pela mesma;   

 

f). Providenciar a confecção e a colocação de placas nas obras, conforme modelos fornecidos 

pela Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG, em locais indicados pela fiscalização da 

Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG;   

 

g). Informar à fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG a ocorrência de 

quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, 

dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;   

  

h). Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos 

serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projeto 

que a informam, sejam eles elaborados ou não pela Câmara Municipal de Francisco Badaró -

MG;  

  

i). Ser responsável civil pela obra e ter um responsável técnico devidamente credenciado; 

 

j). Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 

operários e de terceiros no perímetro da obra;   
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k). Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra 

junto ao CREA/MG/CAU;   

  

l). Manter um diário de obras atualizado para registrar ocorrências na obra/serviços durante 

sua execução; 

 

m). Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme 

previsto nas especificações técnicas particulares das obras, normas do Município de 

Francisco Badaró-MG e normas técnicas brasileiras.    

  

n). O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pela Câmara Municipal de 

Francisco Badaró -MG, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços 

executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação 

vigente;   

  

o). Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de 

taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;   

  

p). Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da 

obra/serviços, quer para outro local;   

  

q). Encaminhar, a Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG até 5 (cinco) dias após  o  

recebimento  da  Ordem  de Início, uma cópia da ART -  Anotação  da Responsabilidade 

Técnica da obra no CREA/CAU;  

  

r). Programar, quando solicitado, visitas ao local das obras/serviços em conjunto com a 

fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG;   
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s). Manter a frente dos trabalhos, durante toda a execução das obras/serviços, um responsável 

técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização da Câmara Municipal de 

Francisco Badaró -MG; 

  

t). Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a 

fiscalização da Câmara Municipal de Francisco Badaró -MG, que lançará a devida justificativa 

no diário de obra;  

  

u). Responsabilizar-se pelo atendimento integral dos serviços descritos no respectivo projeto, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e memória de 

cálculo.  

 

v). Apresentar também relatório de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos 

os seus componentes, inclusive em forma percentual.  

  

w). Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 

procedência legal.  

 

x). A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro, quando a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 

contratada responsável pela solidez e segurança das obras durante este prazo, a contar 

da conclusão do serviço.  

 
CLÁUSULA OITAVA– FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 
8.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão feitos 

pela Contratante, através do seu representante, segundo o disposto nos artigos 66 e 67, da 

Lei 8.666/93.   

  

8.1.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato, poderão ser 

complementados com os serviços de apoio de firma de consultoria devidamente credenciada 

pela Contratante, obedecidos os pressupostos da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – NOVAÇÃO 

 
9.1. Qualquer tolerância por parte da Contratante na exigência do cumprimento do presente 

Contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser 

exigida a qualquer tempo.   

  
CLÁUSULA DÉCIMA– RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 

 
10.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75, 
da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
11.1. A Contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto 

contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança da obra nos termos da 

legislação pertinente. 

  

11.2. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a Contratada 

ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.  

  

12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Câmara Municipal de 

Francisco Badaró, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

obedecidos os seguintes critérios: 

  

12.2.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 

determinação da adoção das necessárias medidas de correção.  

  

12.2.2. Multa, nas seguintes condições: 
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico da obra não 

cumprida; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 

da adjudicatária em efetuar o reforço de garantia;  

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto/serviços com vícios ou defeitos 

ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, 

fora das especificações contratadas;  

 

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Poder Público Licitante  pelos prejuízos 

resultantes de ação ou omissão do mesmo e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no item anterior.  

 

12.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 12.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será 

descontado dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal ou cobrado judicialmente. 

 

12.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a 

possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 12.2.1 a 12.2.4, o responsável pelo 

atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra emitirá parecer 

técnico fundamentado e o encaminhará ao Chefe do Legislativo do Município de Francisco 

Badaró-MG.    
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12.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento 

administrativo, de ofício ou por provocação da fiscalização da obras/serviços da Câmara 

Municipal de Francisco Badaró -MG, pelo Presidente da Câmara.  

 

12.6. As sanções previstas nos itens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4, poderão ser aplicadas 

cumulativamente à prevista no 12.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

12.7. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é, nos termos da Lei, de 

competência exclusiva do Presidente da Câmara, da qual cabe pedido de reconsideração, nos 

termos do inciso III do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.8. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO 

 
13.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa da 

Contratante, este Contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente.  

  

13.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar 

a execução do objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha participado e tenha 

sido habilitado na presente licitação. Serão convocadas as empresas por ordem de 

classificação obtida na licitação. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
 
14.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.1.1. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação 

à contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando 

obstáculos de qualquer natureza.   
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14.1.2. Havendo rescisão do contrato, a Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG pagará 

à contratada, os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do 

seu valor os débitos apurados a favor da Câmara Municipal de Francisco Badaró - MG.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VIGÊNCIA 

 
15.1. O prazo de vigência do Contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 

2.022, podendo ser prorrogado por meio de Termo aditivo nos termos do art. 57 da Lei Federal 

nº 8.666/93, desde que haja interesse da Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

 
16.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que fizerem necessárias no objeto do presente contrato até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial do contrato atualizado, conforme art. 65 da lei 8666/93.  

 

16.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1 – Aplicam-se a este Contrato todas as disposições e normas previstas na licitação – 

Tomada de Preços nº 001/2.022, ainda que não formalmente transcritos para este 

instrumento. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS E FORO 

 
18.1 - Os casos omissos serão solucionados com fundamento na Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações e LC 123/2006 e suas posteriores alterações. 

 

18.2. Para solução das questões decorrentes deste Contrato elege-se o foro da Comarca da 

contratante, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim justos e pactuados, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor, na presença de duas testemunhas, que assim, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais.  

 

 

 

Francisco Badaró/MG, ..... de ........... de 2.022. 

 

 

__________________________________ 

Câmara Municipal de Francisco Badaró/MG 
Contratante 

Edmilson Cardoso Viana, 
Presidente da Câmara Municipal 

 

 

___________________________________ 

---------------------------------- 
Contratada 

------------------------------ 
Representante Legal 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

1 -       CPF: 

 

2 -       CPF: 
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ANEXO VIII 
Termo de Desistência/Renúncia de Interposição de Recurso 

 
 

 
 
AO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ/MG 

 
 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº.: 001/2.022 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para o 

fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução, em 

regime de empreitada por preço global, da obra de reforma da sede administrativa desta 

Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas Gerais. 

 
O(A) Representante da empresa -----------------------------------, Sr.(a). -------------------------

----------------------------------, na condição de participante da Tomada de Preços 001/2.022, vem 

respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito de interpor 

recurso e a todos os meios cabíveis para reargumentação de qualquer razão, quanto à fase 

de abertura dos envelopes de Habilitação da presente licitação, por concordar com todos os 

procedimentos tomados pela CPL.    

 
 

________________________________, ___ de ___________ de 2.022. 
 
 
 

 
______________________________________________________ 

 Assinatura do representante legal, credenciado ou procurador 
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ANEXO IX 

Termo de Desistência/Renúncia de Interposição de Recurso 

 
 
 
AO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ/MG 

 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº.: 001/2.022 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para o 

fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução, em 

regime de empreitada por preço global, da obra de reforma da sede administrativa desta 

Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas Gerais 

 

O(A) Representante da empresa -----------------------------------, Sr ------------------------------

-----------------------------, na condição de participante da Tomada de Preços 001/2.022, vem 

respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito de interpor 

recurso e a todos os meios cabíveis para reargumentação de qualquer razão, quanto à fase 

de abertura dos envelopes proposta da presente licitação, por concordar com todos os 

procedimentos tomados pela CPL.    

 
 

________________________________, ___ de ___________ de 2.022. 
 

 
 
 

 
______________________________________________________ 

      Assinatura do representante legal, credenciado ou procurador 
 
 
 

 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL   DE    FRANCISCO    BADARÓ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

REFORMA DA SEDE 

ADMINISTRATIVA DESTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FRANCISCO BADARÓ - MINAS 

GERAIS. 
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ANEXO XI 
 
 
 
 
 

PLANILHA 
 ORÇAMENTÁRIA  
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ANEXO XII 
 
 
 
 
 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
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ANEXO XIII 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO XIV 

Processo Licitatório nº 006/2.022 

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001 /2.022 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para o 

fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução, em 

regime de empreitada por preço global, da obra de reforma da sede administrativa desta 

Câmara Municipal de Francisco Badaró - Minas Gerais. 

 
RECIBO 

 
 
A empresa ______________________________________________, CNPJ sob o nº 
_______________________, retirou nesta data o Edital da Tomada de Preços nº 001/2.022 e 
deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações 
pelo Email ________________________ 
 
 
Local e Data ________________ 
 
 

 
__________________________________________ 

Assinatura Responsável 
 
 
 
 

Obs: Este recibo deverá ser encaminhado a Câmara Municipal de Francisco Badaró /MG 
 

Pelo Email: ...................inserir......................... 
 

Para eventual comunicação aos interessados 

             
  


