PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 075/2019
MODALIDADE: PREGÃO Nº 045/2019
TIPO: PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 041/2019

O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente
publicadas da mesma forma que o original, devendo as empresas interessadas
acompanhar, todo o trâmite do processo licitatório, até a data de abertura do
certame no sitio www.novaserrana.mg.gov.br

Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no quadro de
aviso da Prefeitura Municipal de Nova Serrana e no sítio
www.novaserrana.mg.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59
EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº- 045/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº - 041/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 075/2019
ABERTURA: 01/07/2019
HORÁRIO: 15:00 HORAS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: MÃO DE OBRA EM M³ PARA EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO,
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL OU MENOR A 5 M PARA MUROS COM
ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 METROS, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE NOVA
SERRANA.

O MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
18.291.385/0001-59, com sede à Rua João Martins do Espírito Santo, 12, Park D.
Gumercinda Martins, CEP: 35.519-000 torna público, para conhecimento dos
interessados, que mediante designação da Pregoeira e componentes da equipe de
apoio conforme Portarias Nº 002/2019 de 07 de Janeiro de 2019 e 008/2019 de 08 de
fevereiro de 2019, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, MENOR PREÇO POR ITEM nos termos da Lei Federal nº 10.520 de
17/07/2002, e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos
Municipais nº 001⁄2009 e 007/2011 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes
da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no local, dia e
hora abaixo mencionados.
Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão
recebidos em sessão pública às 15 horas do dia 01/07/2019, nas dependências sede
da Prefeitura Municipal de Nova Serrana, à Rua João Martins do Espírito Santo, 12,
Bairro Park Dona Gumercinda Martins, Nova Serrana/MG, oportunidade em que serão
examinados.
O pregão será realizado pela Pregoeira, Adriana Martins Nogueira Lima, e a equipe de
apoio, conforme Portarias Nº 002/2019 de 07 de Janeiro de 2019 e 004/2019 de 14 de
janeiro de 2019; podendo ser substituído por outro servidor designado.
O edital poderá ser obtido, na íntegra, através de solicitação feita por escrito pelo e-mail
licitacao@novaserrana.mg.gov.br ou retirado no site www.novaserrana.mg.gov.br
SRP – conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59
Órgão gerenciador – Município de Nova Serrana – MG - órgão da administração
direta ou autarquia responsável pelo gerenciamento do SRP, inclusive a
condução da licitação.
Órgão participante – ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, SAÚDE, CULTURA,
DEFESA CIVIL, ESPORTE LAZER E TURISMO, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE, EDUCAÇÃO - órgão da administração direta que pode utilizar do
SRP para realização as suas contratações.
OBJETO
A presente licitação tem por objeto o registro de preços para mão de obra em m³ para
execução de muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade,
com gaiolas de comprimento igual ou menor a 5 m para muros com altura menor ou
igual a 4 metros, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano de Nova Serrana; especificados no Termo de Referência
anexo a este instrumento convocatório.
1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente
ao objeto desta licitação.
1.2.
NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO, DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO,
CUJO VALOR TOTAL SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
PARTICIPARÃO EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES
POSTERIORES. NOS TERMOS DA REFERIDA NORMA, TAL EXCLUSIVIDADE DE
PARTICIPAÇÃO OBJETIVA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL E REGIONAL, A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS E O INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
1.3. SE NÃO HOUVER UM MÍNIMO DE 3 (TRÊS) FORNECEDORES
COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE NÃO SE APLICARÁ O DISPOSTO NO ITEM 1.2, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 49, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E
SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
1.4. Não poderá participar do presente certame a empresa:
1.4.1 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em
dissolução; ou em recuperação judicial;
1.4.2 estrangeira que não funcione no País;
1.4.3 com o direito suspenso de contratar com o Município de Nova Serrana/MG ou por
ter sido declarada inidônea;
1.4.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à
Administração Pública Municipal;
1.4.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico
que tenha vínculo empregatício com o Município de Nova Serrana/MG.
2. ENTREGA DOS ENVELOPES
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59
2.1. Dos envelopes
HABILITAÇÃO‖.

―PROPOSTA

COMERCIAL‖

e

―DOCUMENTAÇÃO

DE

2.1.1. Os envelopes ―Proposta Comercial‖ e ―Documentos de Habilitação‖ deverão ser
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues a pregoeira, na sessão pública de
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Nova Serrana/MG, à Rua João Martins do Espírito
Santo, 12, Bairro Park Dona Gumercinda Martins, Nova Serrana/MG – CEP: 35.519000
DATA: 01/07/2019
HORÁRIO: 15 HORAS
2.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.......................................................................................
PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVA SERRANA/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.......................................................................................
2.2. O Município de Nova Serrana não se responsabilizará por envelopes de ―Proposta
Comercial‖ e ―Documentos de Habilitação‖ que não sejam entregues a pregoeira
designada; no local, data e horário definido neste edital.
3. CREDENCIAMENTO
3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento,
junto a Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo
documento de identificação com foto (original e cópia), bem como cópia autenticada
do respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual.
3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários
poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente.
3.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última
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alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo abaixo, para
facilitar sua interpretação.

MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à
______________________, neste ato, representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador
(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Nova Serrana/MG (ou de
forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais)
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade
de pregão nº (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos
legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições,
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e, em especial, para, se for o caso de
apenas uma licitação.
Local, data e assinatura
Contratada
(obs: RECONHECER FIRMA)
3.5 O não credenciamento de representante legal na sessão pública ou a incorreção dos
documentos de identificação apresentados, não inabilitará o PROPONENTE, mas
inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer
por parte do interessado, bem como quaisquer atos relativos a presente licitação para o
qual seja exigida a presença do representante legal da empresa.
3.6 Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se
beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo abaixo, deste
edital OU:
MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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(NOME
DA
EMPRESA)_____________________,
CNPJ
Nº_______________________, com sede__________________________,(endereço
completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão nº ,
DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :
A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento
a Lei Complementar 123/2006.
B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação, em cumprimento ao art. 32,§2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
____________________________,____________de_________

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________
Nº da cédula de identidade:__________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________
3.6.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição
dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06:
a) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
b) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda
ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II,
do artigo 3º da LC 123/2006 ou comprovação emitida pela junta comercial.
* a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no
reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no
parágrafo quarto, do art. 3º, da LC 123/2006.
3.7 Declarações de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos
para o certame, conforme modelo a seguir.
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DECLARAÇÃO
A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob
as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para
participar do Pregão Presencial Nº 045/2019.
Data e local
____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
3.7.1 Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pela
Pregoeira.
4. PROPOSTAS COMERCIAIS
4.1. As propostas comerciais deverão ser em papel timbrado, datilografadas ou
impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo abaixo,
e constarão:
4.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA
PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Signatário
(para assinatura do
contrato)
Estado civil do Signatário
Identidade do Signatário
Nacionalidade do
Signatário
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CPF do Signatário
ITEM – conforme
especificação técnica do
Termo de Referência.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL (R$)

Prazo de Validade da
Proposta
Local de Entrega
Prazo de entrega
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre
o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as
normas deste edital e seus anexos.
Observações
Local e Data
Assinatura do Responsável
4.1.2. As propostas deverão ser do tipo menor preço por item.
4.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada
para a entrega dos envelopes; a forma de pagamento deverá ser em até 30 (trinta) dias
após emissão da Nota Fiscal;
4.2. As propostas
contenham erros de
unitário e o total do
proposta corrigida, o
assinar a proposta.

poderão ser corrigidas automaticamente pela pregoeira, caso
soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço
item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a
representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá

4.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
4.2.2. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: R$ 0,01
4.2.3. Juntamente com a proposta comercial, a licitante apresentará Planilha de
composição de preços unitários;
4.2.4. As propostas não poderão impor condições ou conter opções.
4.2.5. Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pela
Pregoeira.
4.2.6. Devem estar inclusos nos preços ofertados, todas as despesas diretas e indiretas,
inclusive instalação, tributos, taxas, custos em embalagens, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, frete e quaisquer outras despesas que incidam sobre o
fornecimento do objeto.
5. HABILITAÇÃO
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5.1.

Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

5.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
5.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
5.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.5 Os documentos relacionados acima não precisarão constar do envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.

5.2.

Quanto à REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA apresentará:

5.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
5.2.2 Prova de Regularidade da Fazenda Pública Federal, mediante apresentação de
certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais, dívida ativa da União e
Previdenciária, emitido pela SRF;
5.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
5.2.4 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
5.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou positiva com efeito de negativa.
5.3

Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, apresentará:

5.3.1 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Foro da
Comarca do Domicílio do licitante, admitindo-se certidões emitidas através do site do
Tribunal de Justiça competente.
5.4 Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
5.4.1 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, mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.4.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondente ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a
regularização da documentação, podendo ser prorrogado por igual período a critério
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desta administração. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.
5.4.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para
revogação.
5.5 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena
na data fixada para sua apresentação.
5.5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
5.5.2 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
5.5.3- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
5.5.4 se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
5.5.5 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.6 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula serão apresentados
para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea
para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal; e declaração de que a empresa não possui
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27
da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 13 de outubro de 1999),
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações
obedecerão aos modelos a seguir:
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DECLARAÇÃO
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob
as penas da lei, que, até a presente data, a empresa não se acha declarada inidônea
para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal, e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no
processo licitatório Nº 075/2019, pregão nº 045/2019, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Data e local
____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO
A empresa..............................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei, processo licitatório Nº
075/2019, pregão Nº 045/2019.
Data e local
_____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal.

5.7 O Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município de Nova
Serrana/MG e com a validade em vigor, substitui os documentos de habilitação, desde
que nele os constem e observada à data de validade de cada documento; e devendo ser
apresentados os documentos exigidos que não constem no CRC;
5.8 Serão analisados no CRC, somente os documentos exigidos para este certame,
sendo desconsiderados todos os outros mesmo que estejam com a validade expirada.
5.9 QUALIFICAÇAO TÉCNICA
a) Comprovação de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos com a
entidade profissional competente CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAUC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado sede da
empresa;
a 1) Para empresas com sede em outros Estados será exigido visto do CREA-MG ou
CAU-MG na certidão do CREA ou CAU de origem, em consonância com o disposto na
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Lei n' 5.194, de 24/12/1966, e com o artigo I', item II da Resolução n' 413, de 27/06/1997
do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
b) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
característica, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, em nome do
responsável técnico da empresa, através de atestado devidamente registrado no CREA
ou CAUC, emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou privado.

6. SESSÃO DO PREGÃO
6.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, a Pregoeira procederá à abertura dos envelopes de proposta
comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema e comunicando a todos os licitantes
sobre as declarações da Lei Complementar 123/06.
6.1.1 Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira
declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances, oportunidade em que não mais
aceitará novos proponentes.
6.2

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.2.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo.
6.2.2 O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 % (dez
por cento) superiores àquela, serão classificados para participarem dos lances verbais.
6.2.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três),
quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances
verbais.
6.3 LANCES VERBAIS
6.3.1 Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para
disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
6.3.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
6.3.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
6.3.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser
aceita.
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6.3.5 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, o sistema classificará os licitantes em ordem alfabética para definir a ordem
de apresentação dos lances.
7 JULGAMENTO
7.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR
PREÇO POR ITEM.
7.2 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá a pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, decidir motivadamente a
respeito de sua aceitabilidade.
7.3 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas
neste edital.
7.4 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital para habilitação,
o licitante será declarado vencedor.
7.5 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de
habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
7.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
7.7
Atendendo aos termos da Lei Complementar nº123/2006, de 14/12/2006, após a
etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na
definição de microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada.
7.8 Para efeito do disposto no item 7.7, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
7.8.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocado para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, no prazo de 05(cinco) minutos, após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
7.8.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma de subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 7.7, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
7.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7,
será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
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7.8.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.7, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.8.5 O disposto no subitem 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.8.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento
em caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a conformidade entre
menor lance e o valor estimado para a contratação.
7.8.7 Caso não sejam apresentadas lances, serão verificadas a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação, e a ocorrência
mencionada no item 7.7.
7.9 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela
Pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão e demais
pessoas presentes.
8 RECURSOS
8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os
demais licitantes desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
8.2 Os recursos e razões deverão ser protocolados no setor específico ou enviados via
endereço eletrônico, postal, com aviso de recebimento para comprovação dos prazos
estabelecidos para cada ato, contados da data de postagem. O original deverá ser
juntado aos autos do processo licitatório no prazo de até 3 dias, sob pena de ser julgado
intempestivo.
8.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados
da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos
8.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do
direito de recurso.
8.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela
Administração.
8.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
8.8 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente
ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os
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itens, os envelopes ―DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO‖ inviolados, podendo,
todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.
9 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do
licitante vencedor, a Pregoeira adjudicará a este o objeto da licitação.
9.2
Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos
do artigo 3º da Lei 8666/1993 e suas alterações, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
10
DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE PREÇOS
10.1 A licitante que convocada para assinar a ata de registro de preços deixar de fazêlo no prazo fixado, dela será excluída.
10.2 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pela pessoa física, ou, no caso
de empresa, pelo representante legal, diretor ou sócio, com apresentação, conforme o
caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de
identidade.
10.3 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 03 (três) dias úteis
contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que
solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo
justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
10.4 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem anterior
ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.
10.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
10.5.1 Pela Administração quando:
10.5.1.1
Preços.

A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de

10.5.1.2 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
Administração.
10.5.1.3 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços.
10.5.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços.
10.5.1.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado.
10.5.1.6 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.
10.5.1.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em
lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
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10.5.1.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico Municipal, Lei
2.355/2015, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
10.5.2 Pela Detentora quando, mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior.
10.5.2.1 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá
ocorrer antes do pedido de fornecimento pela Contratante.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL,
CONTRATAÇÕES, E, DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CONTRATO:

DAS

11.1 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de Autorização de
Fornecimento (AF) ou Termo de Contrato, conforme o valor da contratação, nos termos
do artigo 62 e parágrafos da lei 8.666/93, e observadas todas as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
11.2 Os fornecedores dos objetos incluídos na ata de registro de preços estarão
obrigados a assinar e retirar as Autorizações de Fornecimento (AFs) / Contratos que
poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos
e na própria Ata.
11.2.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
11.3 Convocada terá a adjudicatária o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do
recebimento da comunicação do Setor de Licitações e Contratos, para assinar o Termo
de Contrato, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas no item 14.
11.3.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
11.3.2 Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta,
não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Termo de Contrato, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Termo de
Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
observado o disposto no item 14 do presente edital.
11.3.3 Para utilização da Ata de Registro de Preços, os Departamentos requisitantes
solicitarão ao Setor de Compras os itens registrados, e este emitirá a Ordem de entrega
à empresa detentora da Ata e Contratada.
11.3.4 A não prestação dos objetos será motivo de aplicação das penalidades previstas
no item 14 deste edital.
11.3.5 O Órgão gerenciador da ata de Registro de preço poderá a qualquer tempo
requerer comprovação da prática dos preços apresentados que poderá ser feita através
da cópia de Nota Fiscal ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59

12 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
12.1 – A empresa será contratada somente para mão de obra com ferramentas de mão
(martelo, turquês, nível, trena entre outros), sendo que o material, maquinários e
equipamentos pesados serão fornecidos pela contratante. Todo o preparo do local para
recebimento do murro de gabião será por conta da Contratante.
12.2 – A quantidade de horas descritas no item 3.1., objeto do presente termo de
referência refere-se a uma estimativa para doze meses de demanda, podendo ser
aditivado. O pagamento dar-se-á de forma mensal, limitando-se efetivamente ao número
m³ utilizadas no mês, devidamente comprovadas mediante emissão de nota fiscal-fatura
(SOMENTE MÃO DE OBRA).
12.3 – Os serviços, relacionados neste termo de referência, deverão ser executados
diretamente pela contratada, não podendo fazer sub contratação.
12.4 – Os serviços a serem executados pela contratada, serão solicitados pelo
Município, de acordo com suas necessidades, por meio de emissão de formulário
―Autorização de Serviço‖, do qual constarão à descrição e o local a ser realizado.
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DO PAGAMENTO
13.1
O pagamento mensal através de depósito ―on line‖, em conta bancária
informada pela Contratada, após recebimento de toda a documentação exigida,
somente dos serviços efetivamente prestados, em até 30 (trinta) dias.
13.2
Em caso de irregularidade na emissão da nota fiscal-fatura, o prazo de
pagamento será contado a partir da regularização da mesma.
13.3
O pagamento pela prestação dos serviços efetivamente executados será
feito mensalmente, após apuração do quantitativo de m³.
13.4
Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte
da contratada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido,
reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em
que não será devida atualização financeira.
13.5
O pagamento à Contratada somente será realizado mediante a efetiva
prestação dos serviços nas condições especificadas no Contrato, que será
comprovada por meio de atestado de inspeção a ser expedido pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
13.6
Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito
a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou
paralisação da prestação dos serviços.
13.7
A contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura o Certificado
de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e a
Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que
comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social; em dia.
13.8
Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a nota fiscal será devolvida à contratada e o pagamento ficará
pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
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reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
14 DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
14.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pela Administração da
Nova Serrana, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
a.Advertência.
b.Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas
no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c.Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
d.Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e.No caso de negligência, a multa será, no máximo, de 3% (três por cento) sobre o valor
do contrato.
f.No caso do contrato se conduzir dolosamente durante o fornecimento, a multa será de
5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
g.No caso de abandono do fornecimento, além de outras combinações legais, a multa
será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
h.Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal de Nova Serrana-MG pelo período de até 05 (cinco) anos.
14.1.1 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
e no decreto Municipal nº 066/2018 inclusive a responsabilização da licitante vencedora
por eventuais perdas e danos causados à Administração.
14.1.2 A multa deverá ser recolhida à Administração da Prefeitura Municipal de Nova
Serrana no prazo máximo de 10(dez) dias corridos contados da data de recebimento da
notificação.
14.2 - O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a
Administração Municipal.
14.3 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta
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licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportarse de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
o Município de Nova Serrana pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes.
14.4 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.5 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
15 DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
15.2 A empresa vencedora se responsabilizará pelo transporte e/ou seus custos, do
objeto licitado.
15.3 Caberá ao Município de Nova Serrana, através de sua unidade de compras,
proceder à atualização dos dados dos fornecedores constantes do Cadastro Geral de
Fornecedores sob a sua responsabilidade:
15.3.1A atualização deverá ocorrer sempre que houver modificação das situações de
fato enunciadas nos documentos que integram o cadastro e nas hipóteses de certidões,
quando expirado seu prazo de validade.
15.3.2 Caberá ao licitante interessado fornecer quando solicitado pelo Município de
Nova Serrana, os documentos necessários à atualização a que se refere o item anterior,
quando tal providência não puder ser cumprida de ofício.
15.4 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
15.5 É facultado a pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e
a aferição do ofertado, bem como solicitar aos Órgãos competentes, a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
15.6 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão do
pregão.
15.7 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
15.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão.
15.9 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente comprovado.
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15.10 A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
15.11 As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de
dotações Orçamentárias próprias a serem verificadas no momento da expedição das
respectivas ordens de fornecimentos
15.12 O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos na
Prefeitura Municipal de Nova Serrana à Rua João Martins do Espírito Santo, 12 – Park
Dona Gumercinda Martins – Nova Serrana/MG ou solicitado pelo sitio
www.novaserrana.mg.gov.br
15.13 Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela
Pregoeira ou membros da equipe de apoio, de segunda a sexta-feira de 12:00 as 17:00 ,
pelo telefone (37) 3226.9011.
15.14 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão, que poderão ser enviados via endereço eletrônico, postal, com
aviso de recebimento para comprovação dos prazos estabelecidos para cada ato,
contados da data de postagem. O original deverá ser juntado aos autos do processo
licitatório no prazo de até 2 dias, sob pena de ser julgado intempestivo.
15.15 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão, que deverá ser protocolada no setor específico poderão ser
enviados via endereço eletrônico, postal, com aviso de recebimento para comprovação
dos prazos estabelecidos para cada ato, contados da data de postagem. O original
deverá ser juntado aos autos do processo licitatório no prazo de até 2 dias, sob pena de
ser julgado intempestivo.
15.16 Caberá a Pregoeira decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
15.17 Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para
realização do certame.
15.18 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião ou por servidor da Administração Municipal de Nova
Serrana, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os
documentos (cópias Xerox) que vierem para autenticação por servidor público
deverão vir acompanhadas de seus originais para averiguação de sua
autenticidade.
15.19 Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência.
Anexo II – Ata de Registro de Preços
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15.20 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Nova
Serrana/MG, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato
decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Município de Nova Serrana/MG, 14 de junho de 2019.

ADRIANA MARTINS NOGUEIRA LIMA
Pregoeira

EUZEBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Unidade Requisitante: SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO URBANO.

MUNICIPAL

DE

PLANEJAMENTO

E

1 - OBJETO – Mão de obra em m³ para execução de muro de gabião, enchimento com
pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual ou menor a
5 m para muros com altura menor ou igual a 4 metros, para atender a Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Nova Serrana.
A Unidade Municipal acima identificada solicita ao Departamento de Licitações a
Contratação dos serviços, mediante as formalidades necessárias ao atendimento da Lei
Federal 8.666/93, Lei complementar 123/09 e suas alterações, Lei Complementar
101/00 e ainda a Lei 4.320/64.
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Trata-se de serviço comum, não possui alta complexidade tecnologica, que
impossibilitem a definição de suas ações, ou que requeiram atividades com certo grau
de subjetivismo, sendo fácil de ser padronizado, mas deverá ser confeccionado com
mão de obra especializado. Sua aferição (medição) é comum, sendo medido por
metro cúbico. Caracteriza um serviço de engenharia comum, operações rotineira.
Fazemos algumas considerações do tipo de serviço a ser prestado:
Gabião é um muro de arrimo classificado como uma estrutura de contenção à gravidade
e flexível. As estruturas de contenção são obras que visam oferecer estabilidade contra
a ruptura de maciços de terra ou de rocha, evitando escorregamentos, desabamentos,
rastejos, entre outros fenômenos causados pelo peso próprio ou carregamentos
externos (construção de edificações, aterramentos, aumento da poro-pressão causado
por fortes chuvas, etc.).
Sua fabricação é feita com telas de malha hexagonal de dupla torção que, quando
preenchidas com pedras, formam elementos prismáticos ou cilíndricos, usados em obras
geotécnicas e hidráulicas.
2.1 - Para as obras realizadas com essa estrutura de contenção, há quatro
possibilidades, como veremos a seguir:
2.1.1 - Gabião tipo caixa: É uma peça com formato de paralelepípedo, constituída de
telas em malha hexagonal de dupla torção que formam a base, as paredes verticais e a
tampa — pode ser que a tampa seja fornecida separadamente. As paredes verticais
laterais são presas à tela de base e às demais paredes por processo mecânico de
torção ou por um fio em espiral contínua, o que garante perfeita união e articulação entre
as telas. Normalmente, a caixa é dividida em células ao longo do comprimento por
diafragmas colocados a cada metro e presos à peça principal pelo fio em espiral
continua.
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2.1.2 - Gabião tipo colchão: As peças têm formato de paralelepípedo de pequena
altura, de volumetria semelhante a de um colchão e são constituídas de telas em malha
hexagonal de dupla torção, formando a base, as paredes verticais e as extremidades. O
colchão é dividido em células, ao longo do comprimento, por diafragmas colocados a
cada metro e presos à peça principal por um fio, em espiral contínua. A tampa de tela é
fornecida separadamente. Os colchões são normalmente para revestimento de canais.
Em obras hidráulicas, estruturas de contenção podem ser erguidas com gabiões tipo
caixa tendo na parte anterior uma faixa em colchão a fim de evitar que o processo de
erosão hídrica atinja a base do muro.
2.1.3 - Gabião tipo saco: O gabião saco é constituído de um único pano de tela em
malha hexagonal de dupla torção retangular que, no momento da montagem, é enrolado
de modo a unir os lados maiores do retângulo, assumindo a forma cilíndrica. Nas bordas
livres das extremidades, passa alternadamente pela malha um fio de diâmetro maior que
aquele usado na malha da tela, a fim de reforçar as extremidades, possibilitando que
elas sejam apertadas e a peça formada. Os gabiões tipo saco são empregados em leitos
de cursos d’água e como elementos de fundação de muros de gabiões.
2.1.4 - Rede para proteção de encosta: A mesma tela com a qual são produzidos os
gabiões pode ser utilizada para evitar a queda de pedras e detritos de encostas, além de
auxiliar no desenvolvimento de vegetação. As malhas hexagonais para encostas,
associadas com geotêxteis ou biomantas são comumente usadas em obras de controle
de erosão. Ela deve ser desenrolada sobre as escarpas, costurada nas telas vizinhas e
ancorada em bases de concreto, por exemplo. Dependendo do tipo de solicitação
envolvendo a estabilização de encostas com riscos de queda de blocos rochosos as
telas especiais de alta resistência e sistemas específicos são requeridos.
2.2 - Diferenciais das obras em gabiões - Ao oferecer uma solução mais barata,
flexível e drenante, os gabiões têm uma série de vantagens para estruturas de
contenção, como veremos a seguir:
2.2.1 - Estruturas permeáveis e drenantes - A permeabilidade e seu efeito drenante é
a característica funcional de maior destaque em uma estrutura de gabião. Essa
propriedade permite o fluxo de águas de percolação do maciço, aliviando o empuxo
hidrostático sobre o sistema de contenção. Outro benefício da capacidade de drenar a
água interna e de eliminá-la externamente é a contribuição para a consolidação do solo,
a favor da segurança e eficiência da obra.
2.2.2 - Simplicidade executiva e eficiência - O emprego de pedras justapostas no
interior de cestos em obras de contenções é algo milenar. Recipientes aramados
preenchidos por pedras remontam ao final do século XIX, concepção de obra que
perdura até os dias de hoje justamente pela simplicidade e eficiência. O mix de gabiões
é representado pelos produtos caixa, colchão, saco e rede. E, para cada agrupamento,
há variações dimensionais, proporcionando aos gabiões versatilidade de aplicações e
projetos bem-adaptados.
2.3 - São diversas as facilidades oferecidas: os gabiões vazios são facilmente
transportados até o local da obra e manejados no canteiro de forma simples; com
orientação, as estruturas de gabiões podem ser montadas e erguidas com mão de obra
no local; o material de enchimento (pedras) pode ser obtido no local da obra ou nos
arredores; a construção é predominantemente seca, sem envolvimento de concretos e
argamassas; pode ser executado mesmo sob condições climáticas adversas, inclusive
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sob lâmina d’água; após a montagem, preenchimento e fechamento de cada unidade de
gabião, ela já está apta a cumprir sua função estrutural.
Para que sejam alcançados os resultados desejados com essa estrutura, é válido
ressaltar que praticamente todos os tipos de pedras podem ser empregados no
preenchimento dos gabiões, desde que: não sejam friáveis e porosas; apresentem
tamanho superior à malha da gaiola e compatível com o manuseio; apresentem
geometria favorável a um enchimento uniforme (bom grau de empacotamento).
2.4 - Flexibilidade estrutural e tenacidade: As estruturas de gabiões apresentam
flexibilidade estrutural e são muito eficientes frente aos processos de acomodação do
solo, aos recalques diferenciais e às deformações impostas por esses movimentos. Ao
contrário das estruturas rígidas ou semirrígidas, passíveis de ruptura mediante recalques
ou movimentos diferenciais, os gabiões são concebidos por uma estrutura articulada e
relativamente flexível. A vantagem é que, mesmo sofrendo deformações, a estrutura de
contenção em gabiões continua a manter sua capacidade de carregamento ou suporte
do maciço. Essa flexibilidade estrutural pode constituir um recurso da engenharia
geotécnica frente a determinados tipos de obras, assentes sobre superfícies irregulares
e/ou solos com restrições técnicas, onde outras soluções podem ser também eficientes,
mas com um custo significativamente mais elevado.
2.5 - Monoliticidade e resistência: As estruturas de gabiões são normalmente robustas
e monolíticas, atuando pela ação do próprio peso, sendo capazes de resistir aos
empuxos do maciço para o qual foram projetadas. O somatório de cada unidade de
gabião, com suas faces e diafragmas internos e a interligação de todas as partes, resulta
em um efeito rede.
2.6 - Durabilidade: Uma obra de gabião se adapta a praticamente todos os ambientes
construtivos comuns. As pedras naturais empregadas nesse tipo de obra têm
baixíssimo grau de desgaste, o que, em termos práticos, não apresenta restrições à
durabilidade das estruturas de gabiões. As telas são constituídas com arame de Aço
Carbono galvanizado com uma pesada camada de liga eutética de Zinco-Alumínio, com
requisitos técnicos prescritos por normas nacionais e internacionais. Para aplicações
mais críticas (sob efeito de lâmina d’água ou agente agressor sob o ponto de vista da
corrosão, por exemplo), há o recurso adicional da camada de polímero (PVC) sobre o
revestimento metálico.
2.7 - Ciclo de vida favorável: Em termos de análise do ciclo de vida de uma estrutura
de gabião, podem ser destacados como pontos positivos:








estruturas duráveis;
baixíssimo nível de manutenção;
consumo energético relativamente baixo;
as pedras de mão empregadas passam por um processo industrial básico,
extração e fase inicial de britagem. Há possibilidade de serem obtidas
naturalmente, no caso de seixos ou outros depósitos naturais, também sob
licenciamento de exploração mineral;
a tela de aço é um material reciclável;
estrutura passível de remoção e reaproveitamento;
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estrutura passível de incorporação total ao meio ambiente, mediante processo de
ocupação dos vazios entre as pedras e estabelecimento de vegetação;
 baixo impacto ambiental durante a construção, uso e destinação final.
2.8 - Funcionalidades e aplicações do gabião: Diante das vantagens apontadas, a
utilização de gabião pode ser feita com as seguintes finalidades: - contenções em obras
viárias; - muros de gravidade em obras prediais; - contenções ancoradas ao maciço; obras de retificação de córregos e canalizações; - obras de drenagem e controle de
erosão em mineração; - escadas dissipadoras de energia hidráulica; - contenção de
maciços rochosos; - contenção em platô de obra industrial; - revestimento de bacias; estruturas de contenção e suporte.
2.9 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
a) material (pedra e tela), entre outros;
b) Estrutura do local (dentro do Município de Nova Serrana);
c) Projetos aprovados;
d) Responsabilidades junto aos orgãos ambientais
e) Anotação de responsabilidade técnica (projeto e execução).
2.10 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
a) Fornecer a mão de obra para confecção do muro de arrimo na modalidade de
gabião (profissional especializado em confecção de gabião).
2.11 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
2.11.1 - Os problemas que temos enfrentado para solução dos entraves relacionados
aos Serviços Públicos Municipais de manutenção em vias e prédios públicos, sendo a
solução encontrada pra contenter as encostas neste Município de Nova Serrana e
considerando que não temos mão de obra especializada e ainda não possuímos tempo
e pessoal suficiente para capacitação.
2.11.2 - Considerando o período chuvoso e a falta de drenagem nas ruas e avenidas da
cidade para conter as águas, será necessária a confecção de vários muros de gabião
nas encostas do perímetro urbano. Visto a agilidade e facilidade durante a confecção,
sem falar no baixo impacto ambiental, a vegetação local se integra com o muro. E para
finalizar este tipo de serviço tem custo baixo em curto prazo de tempo para sua
confecção.
3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS:
3.1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.1.1 - Contratação de empresa especializada para mão de obras em m³ para execução
de muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com
gaiolas de comprimento igual ou menor a 5 m para muros com altura menor ou igual a 4
metros, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano de Nova Serrana.
ITEM UNID. QUANT.
DESCRIÇÃO
VALOR
VALOR
MÉDIO
TOTAL
UNITÁRIO
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01

M³

8.000

Mão de Obra para
execução de muro de
gabião, enchimento com
pedra de mão tipo rachão,
de gravidade, com gaiolas
de comprimento igual ou
menor a 5 m para muros
com altura menor ou igual
a 4 metros.

R$
57,9742

R$
463.793,60

3.2 – A empresa será contratada somente para mão de obra com ferramentas de mão
(martelo, turquês, nível, trena entre outros), sendo que o material, maquinários e
equipamentos pesados serão fornecidos pela contratante. Todo o preparo do local para
recebimento do murro de gabião será por conta da Contratante.
3.3 – A quantidade de horas descritas no item 3.1., objeto do presente termo de
referência refere-se a uma estimativa para doze meses de demanda, podendo ser
aditivado. O pagamento dar-se-á de forma mensal, limitando-se efetivamente ao número
m³ utilizadas no mês, devidamente comprovadas mediante emissão de nota fiscal-fatura
(SOMENTE MÃO DE OBRA).
3.4 – Os serviços, relacionados neste termo de referência, deverão ser executados
diretamente pela contratada, não podendo fazer sub contratação.
3.5 – Os serviços a serem executados pela contratada, serão solicitados pelo Município,
de acordo com suas necessidades, por meio de emissão de formulário ―Autorização de
Serviço‖, do qual constarão à descrição e o local a ser realizado.
3.6 DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:
3.6.1 A contratada deverá obedecer ao disposto no Capítulo V da Consolidação das Leis
do Trabalho, que trata da Segurança e da Medicina do Trabalho, bem como os
regulamentos do Ministério do Trabalho que tratam das Normas Regulamentadoras
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;
3.6.2 - Fornecer toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita execução do Contrato,
que será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não terá qualquer vínculo
empregatício com a Prefeitura de Nova Serrana, sendo, ainda, de sua responsabilidade
todos os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da
relação de trabalho;
3.6.3 - Guardar e fazer com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e
documentos fornecidos pelo CONTRATANTE, sendo vedada toda e qualquer
reprodução dos mesmos, a menos que solicitado pelo CONTRATANTE, ainda que
alcançado, e mesmo após, o término de vigência do presente Contrato; Todas as
informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos e/ou
elaborados pela CONTRATADA na execução dos serviços ora contratados serão de
exclusiva propriedade do CONTRATANTE, não podendo a CONTRATADA utilizá-los,
divulgá-los, reproduzilos ou veiculá-los, para qualquer fim, senão com a prévia e
expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização
administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente;
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3.6.4 - Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal, por quaisquer
danos materiais, pessoais e morais que possam advir, direta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE, seus servidores, causados por seus empregados no cumprimento de
suas funções, por ações ou omissões, arcando com a obrigação da indenização devida;
3.6.5 - Providenciar a imediata substituição dos empregados que se encontrarem em
período de férias, licença ou por qualquer afastamento de suas funções;
3.6.6 - Realizar às suas expensas, nas formas da legislação aplicável, tanto na
admissão, como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os
exames médicos exigidos;
3.6.7 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Prefeitura, em tempo hábil,
qualquer alteração, devendo, ainda, reapresentar os documentos de habilitação sempre
que a vigência dos mesmos expirar;
3.6.8 - Responsabilizar-se pelos EPI´s e EPC's necessários, sendo que os mesmos
deverão ser utilizados somente quando em serviço nas dependências da
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA fiscalizar o seu uso adequado por parte de
seus empregados e o correto cumprimento das normas e medidas de segurança. Para
tanto a CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto às normas e
procedimentos de prevenção a acidentes de trabalho e utilização de equipamentos de
segurança do trabalhador, exigidos pela legislação vigente para execução de serviços
profissionais, tais como: luvas, capacetes, botas, cintos, óculos, etc., que serão
fornecidos pela CONTRATADA, cujo custo deverá estar previsto nas despesas indiretas
da mesma;
3.6.9 - Cumprir integralmente o contrato que não poderá ser objeto de cessão,
subcontratação ou transferência;
3.6.10 – A contratada deverá efetuar o pagamento de seus empregados através de
depósito em conta corrente em agência bancária instalada dentro do município de Nova
Serrana. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos
seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Contratante, bem como recolher, no prazo legal, os encargos decorrentes da
contratação dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações
respectivas;
3.6.11 - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados aos pagamentos das faturas pela Contratante;
3.6.12 - A EMPRESA deverá cumprir todas as determinações e conceder aos seus
funcionários todos os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
na Convenção Coletiva da Categoria (CCT) de cada categoria;
3.6.13 – Fornecer à Contratante, o extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério da Administração contratante, cópia da folha de pagamento
analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o
órgão ou entidade contratante, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s)
empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando
necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);
3.6.14 – Fornecer também os comprovantes de entrega de benefícios suplementares
(vale-transporte, vale alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei
ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação
dos serviços e de qualquer empregado;
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3.6.15 - Cumprir todas as exigências do edital e sua proposta que farão parte integrante
do contrato assinado;
3.6.16 - Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência de qualquer
acidente ocorrido com seus empregados
3.7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.7.1 - Fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato através de cada setor
responsável, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA,
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas nesta especificação nem por
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas;
3.7.2 - Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
3.7.3 - Efetuar o pagamento mensal através de depósito ―on line‖, em conta bancária
informada pela Contratada, após recebimento de toda a documentação exigida;
3.7.4 - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades
encontradas na execução dos serviços.
3.7.5 - Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas
instalações;
3.7.6 - Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais;
3.7.7 - Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for
considerada necessária;
3.7.8 - Para a execução dos serviços, a CONTRATANTE fornecerá todas as ferramentas
e equipamentos necessários, bem como, os materiais de consumo, não cabendo à
CONTRATADA qualquer responsabilidade no fornecimento dos mesmos, apenas a
responsabilidade sobre a guarda dos mesmos.
3.7.9 – Solicitar sempre que necessário, ou a critério da administração, por amostragem,
aos empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão
ou não sendo recolhidas em seus nomes;
3.7.10 – Solicitar à CONTRATADA, o extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a qualquer tempo, por amostragem, assim como, cópia da folha de
pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como
tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s)
pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda,
quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);
3.7.11 – Solicitar também os comprovantes de entrega de benefícios suplementares
(vale-transporte, vale alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei
ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação
dos serviços e de qualquer empregado;
4 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
4.1 As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos
demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata compreensão de
seu conteúdo, e constarão:
Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente;
4.2 As propostas deverão ser do tipo menor preço por item;
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4.3 O prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada
para a entrega dos envelopes;
5 - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO:
5.1 A vigência de contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com as
normas.
6 – PAGAMENTO:
6.1 – O pagamento mensal através de depósito ―on line‖, em conta bancária informada
pela Contratada, após recebimento de toda a documentação exigida, somente dos
serviços efetivamente prestados, em até 30 (trinta) dias.
6.2 – Em caso de irregularidade na emissão da nota fiscal-fatura, o prazo de pagamento
será contado a partir da regularização da mesma.
6.3 – O pagamento pela prestação dos serviços efetivamente executados será feito
mensalmente, após apuração do quantitativo de m³.
6.4 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
contratada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
6.5 – O pagamento à Contratada somente será realizado mediante a efetiva prestação
dos serviços nas condições especificadas no Contrato, que será comprovada por meio
de atestado de inspeção a ser expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano.
6.6 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de
preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da prestação dos
serviços.
6.7 A contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura o Certificado de
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e a
Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove
regularidade de situação para com a Seguridade Social; em dia.
6.8 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
nota fiscal será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que aquela
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
7 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
7.1 A dotação orçamentária específica para acobertar as despesas deste processo esta
prevista no presente exercício na(s) rúbrica(s) nº e demais orçamentos vigente: FICHA 606
8 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS:
8.1 A divulgação do orçamento como anexo do edital é facultativo da Administração,
pois, a teor do disposto no inciso III do artigo 3º da Lei Federal 10.520, de 2002, sendo
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que o orçamento está disponível nos autos para averiguação de todos os licitantes
interessados.
9 - DO GESTOR E FISCAL DA ATA DE REGISTRO:
9.1 O Gestor do Contrato será o Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Hedy Wilson Pinto de Oliveira e o fiscal o Senhor Joel
Faustino Bernades.
10 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
10.1 O critério de julgamento será o de menor preço.
11. QUALIFICAÇAO TÉCNICA
a) Comprovação de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos com a
entidade profissional competente CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAUC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado sede da
empresa;
a 1) Para empresas com sede em outros Estados será exigido visto do CREA-MG ou
CAU-MG na certidão do CREA ou CAU de origem, em consonância com o disposto na
Lei n' 5.194, de 24/12/1966, e com o artigo I', item II da Resolução n' 413, de 27/06/1997
do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
b) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
característica, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, em nome do
responsável técnico da empresa, através de atestado devidamente registrado no CREA
ou CAUC, emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou privado.
Nova Serrana, maio de 2019

HEDY WILSON PINTO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºXX/2019
No dia ___ do mês de XXXXX de 2019, na Prefeitura Municipal de Nova Serrana, foi
registrado o preço da empresa abaixo identificada, para futura e eventual para mão de
obra em m³ para execução de muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo
rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual ou menor a 5 m para muros
com altura menor ou igual a 4 metros, para atender a Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Nova Serrana, para atender o município de
Nova Serrana, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão nº 045/2019
para o Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes do
Processo Administrativo nº 075/2019, assim como os termos da proposta, integram esta
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, independentemente de transcrição, e segundo as
clausulas seguintes.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/MG, inscrita no CNPJ
18.291.385/0001-59 com sede a Rua João Martins do Espírito Santo, 12, Bairro Park
Dona Gumercinda Martins, Nova Serrana - MG, neste ato representado pelo senhor
prefeito Euzebio Rodrigues Lago, portador do CPF nº 547.224.466-87.
CONTRATADA:
CLAUSULA 1 – DA VIGÊNCIA
1.1 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá a vigência de 12 (doze) meses
após a sua assinatura.
CLAUSULA 2 – DOS PREÇOS
2.1 – A Gerencia de registro de preços do Município de Nova Serrana monitora,
periodicamente, o preço dos produtos avaliara constantemente o mercado e poderá
rever os preços registrados a qualquer tempo em decorrência da redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos materiais registrados;
2.2 – A GRP do Município de Nova Serrana convocara o fornecedor para negociar os
preços registrados e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço
registro estiver acima do preço de mercado.
2.2.1 – Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aqueles praticados no mercado, mantendo-se a diferença porcentual apurada entre o
valor originalmente constante na proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à
época do registro, mantendo-se o equilíbrio econômico- financeiro;
2.2.2 – Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
2.3 – Antes de receber o pedido e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matériasprimas, lista de preços de fabricantes etc.), que não poderá cumprir as obrigações
assumidas devido à superioridade do preço de mercado em relação ao preço registrado;
2.3.1 – não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, em determinado
item, a pregoeira poderá convocar os demais fornecedores classificados nas mesmas
condições ou revogar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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2.4 – As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no
Diário Oficial.
EMPRESA VENCEDORA:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. MARCA

QUANT.
TOTAL

PREÇO
UNITARIO
REGISTRADO

PREÇO
TOTAL

CLAUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1 – Poderá utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia do Município de
Nova Serrana e anuência da empresa detentora, desde que devidamente comprovada à
vantagem, e respeitadas no que couberem as regras contidas na Lei Federal nº 8.
666/93 e no Decreto Municipal n°066/2018;
CLAUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, a pedido da detentora,
nos seguintes casos:
4.1.1 – A detentora comprovar que está impossibilitada de cumprir as exigências da ata
devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior;
4.1.2 – seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível, em função da
elevação dos preços de mercado dos materiais.
4.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será cancelada pela Administração nos
seguintes casos:
4.2.1 – A detentora descumprir as obrigações assumidas;
4.2.2 – A detentora não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho, no
prazo estabelecido neste edital, sem justificativa aceitável;
4.2.3 – A detentora der causa á rescisão da contratação decorrente do registro de
preços;
4.2.4 – A detentora não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
4.2.5- por razões de interesse publico devidamente demonstradas pela Administração.
4.3 – O cancelamento da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas hipóteses
previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho
do Chefe Administrativo do Município de Nova Serrana.
CLAUSULA 5 – DO PAGAMENTO
5.1 – O pagamento mensal através de depósito ―on line‖, em conta bancária informada
pela Contratada, após recebimento de toda a documentação exigida, somente dos
serviços efetivamente prestados, em até 30 (trinta) dias.
5.2 – Em caso de irregularidade na emissão da nota fiscal-fatura, o prazo de pagamento
será contado a partir da regularização da mesma.
5.3 – O pagamento pela prestação dos serviços efetivamente executados será feito
mensalmente, após apuração do quantitativo de m³.
5.4 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
contratada, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
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contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
5.5 – O pagamento à Contratada somente será realizado mediante a efetiva prestação
dos serviços nas condições especificadas no Contrato, que será comprovada por meio
de atestado de inspeção a ser expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano.
5.6 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de
preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da prestação dos
serviços.
5.7 A contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura o Certificado de
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e a
Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove
regularidade de situação para com a Seguridade Social; em dia.
5.8 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
nota fiscal será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que aquela
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
CLAUSULA 6- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
6.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pela Administração da
Nova Serrana, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
a.Advertência.
b.Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas
no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c.Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre
o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias
úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
d.Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis,
caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e.No caso de negligência, a multa será, no máximo, de 3% (três por cento) sobre o valor
do contrato.
f.No caso do contrato se conduzir dolosamente durante o fornecimento, a multa será de
5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
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g.No caso de abandono do fornecimento, além de outras combinações legais, a multa
será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
h.Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal de Nova Serrana-MG pelo período de até 05 (cinco) anos.
A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, e no decreto
Municipal nº 066/2018 inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais
perdas e danos causados à Administração.
A multa deverá ser recolhida à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Serrana
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da
notificação.
6.2 - O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a
Administração Municipal.
6.3 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta
licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportarse de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com
o Município de Nova Serrana pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes.
6.4 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
6.5 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de
Dotações Orçamentárias de nºs: 02.10.01.15.452.2601.2153.3.3.90.39.00 FICHA –
606.
CLAUSULA 8 – DO PREÇO
8.1 – Pela prestação dos objetos, o Município de Nova Serrana pagará à detentora a
importância indicada como preço unitário do item constante nesta ATA DE REGISTRO
DE PREÇO resultante do edital do Pregão n º 045/2019, multiplicada pela quantidade de
produtos adquiridos indicados na requisição ou nota de empenho.
CLAUSULA 9 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
12.1 – A empresa será contratada somente para mão de obra com ferramentas de mão
(martelo, turquês, nível, trena entre outros), sendo que o material, maquinários e
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equipamentos pesados serão fornecidos pela contratante. Todo o preparo do local para
recebimento do murro de gabião será por conta da Contratante.
12.2 – A quantidade de metros cúbicos, objeto do presente termo de referência refere-se
a uma estimativa para doze meses de demanda, podendo ser aditivado. O pagamento
dar-se-á de forma mensal, limitando-se efetivamente ao número m³ utilizadas no mês,
devidamente comprovadas mediante emissão de nota fiscal-fatura (SOMENTE MÃO DE
OBRA).
12.3 – Os serviços, relacionados neste termo de referência, deverão ser executados
diretamente pela contratada, não podendo fazer sub contratação.
12.4 – Os serviços a serem executados pela contratada, serão solicitados pelo
Município, de acordo com suas necessidades, por meio de emissão de formulário
―Autorização de Serviço‖, do qual constarão à descrição e o local a ser realizado.
CLAUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
10.1 - Será de responsabilidade da detentora o fornecimento do(s) produto(s) por meio
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas condições constantes do edital do Pregão
nº 045/2019 e de todas aquelas oferecidas em sua proposta;
10.2 – Constituirão ainda obrigações da detentora desta ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
10.2.1 – prestar os serviços em escrita conformidade com o ANEXO I do edital e
adequadamente acondicionados;
10.2.2 – prestar os serviços no endereço e horário indicado no TERMO DE
REFERENCIA, sem que isso implique a majoração dos preços constantes da proposta
ou cobrança de taxas;
10.2.3 – comunicar ao Município de Nova Serrana qualquer modificação em seu
endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço
constante nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.2.4 – manter, durante a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para
contratação, conforme determina o art. 55 inciso XIII, da Lei Federal nº - 8.666/93;
10.2.5 –Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que
incidam ou venham a incidir sobre a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou
decorrentes de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
CLAUSULA 11 – DA RESCISÃO
11.1 – A inexecução total ou parcial da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
enseja rescisão do objeto, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, mediante a formalização e assegurados o contraditório e a ampla defesa;
11.1.1 – Constituem motivos para a rescisão do objeto:
I – inadimplemento do beneficiário desta ATA DE REGISTO DE PREÇOS, caracterizado
nas seguintes hipóteses:
a) não cumprimento ou comprimento irregular de clausulas desta ata,
especificações, projetos ou prazos;
b) subcontratação total ou parcial, associação do beneficiário desta ata com outrem,
cessão ou transferência total;
c) cometimento reiterado de faltas na execução , anotadas na forma do §1 do art.67
da Lei Federal n 8.666/93;
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d) desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assim como a de
seus superiores;
e) descumprimento do disposto no art.7, XXXIII, da Constituição Federal, sem
prejuízos das sanções penais cabíveis;
f) a decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade;
h) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato.
II – razão de interesses pública, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada
ao Município de Nova Serrana e exaradas no processo administrativo a que se refere
esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
III – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do objeto oriundo desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
11.1.2 – No caso de rescisão do objeto, sem culpa da detentora desta ata, caberá a esta
o valor referente à execução desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS até a data da
dissolução do vinculo contratual, conforme disposto no art. 79, 2, inciso II, da Lei Federal
n º 8.666/93.
CLAUSULA 12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - E eleito o foro da Comarca de Nova Serrana, o competente para dirimir eventuais
legítimos decorrentes da contratação;
12.2 – Aplica-se a execução do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO e, em
especial aos casos omissos, a Lei Federal n 8.666/93 e alterações, bem como, no que
couber, a legislação aplicável ao caso concreto.
Nova Serrana, de de 2019
EUZEBIO RODRIGUES LAGO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA

DETENTORA
TESTEMUNHA:
1

______________________CPF_______________________

2 ______________________CPF_______________________
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO

Trata-se de serviço comum, não possui alta complexidade tecnológica, que
impossibilitem a definição de suas ações, ou que requeiram atividades com certo grau
de subjetivismo, sendo fácil de ser padronizado, mas deverá ser confeccionado com
mão de obra especializado. Sua aferição (medição) é comum, sendo medido por metro
cúbico. Caracteriza um serviço de engenharia comum, operações rotineira.
Fazemos algumas considerações do tipo de serviço a ser prestado:
Gabião é um muro de arrimo classificado como uma estrutura de contenção à gravidade
e flexível. As estruturas de contenção são obras que visam oferecer estabilidade contra
a ruptura de maciços de terra ou de rocha, evitando escorregamentos, desabamentos,
rastejos, entre outros fenômenos causados pelo peso próprio ou carregamentos
externos (construção de edificações, aterramentos, aumento da poro-pressão causado
por fortes chuvas, etc.).
Sua fabricação é feita com telas de malha hexagonal de dupla torção que, quando
preenchidas com pedras, formam elementos prismáticos ou cilíndricos, usados em obras
geotécnicas e hidráulicas.
Nova Serrana, 03 de junho de 2019.
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