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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 03/2014 
PROCESSO Nº 91/2014 

ABERTURA: 15/5/14 às 14:00 horas 
 

JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 580/2014, torna público que fará realizar licitação, na 
modalidade de Concorrência Pública nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar nº. 123/06 e demais normas específicas que integram este Edital. 
 

1 - OBJETO 
 
1.1. A presente licitação visa a escolha da melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS  VIAS URBANAS DO 
MUNICÍPIO - SEMOB,  
 

2 - RECURSOS FINANCEIROS 
 
2.1. A respectiva contratação será atendida pela dotação orçamentária constante do exercício de 
2014, conforme segue: 02.13.01.15.451.0021.3035.4.4.90.51.00 e exercício subseqüente. 
 

3 - SUPORTE LEGAL 
 
3.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
 
3.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
3.1.2. Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações; 
 
3.1.3. Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 
 
3.1.4. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de 
Direito. 
 

4 - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 
4.1. O edital completo da presente licitação poderá ser adquirido pelo interessado junto ao 
Departamento de Licitações, na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais - Telefones: Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 ou 
gratuitamente através de “download” junto a “home page” da prefeitura, na Internet, no endereço 
de acesso http://www.itajuba.mg.gov.br 
 
4.2. Mais informações e esclarecimentos  referentes à presente licitação serão fornecidas pelo 
Departamento de Licitações, desde que requeridas por escrito e mediante protocolo, até o 2º dia 
útil anterior à data de Abertura, no endereço acima, no horário compreendido entre 8h00 e 17h00 
ou pelo e-mail: licita@itajuba.mg.gov.br 
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4.3. Em caso de não solicitação pelas proponentes de esclarecimentos e informações, pressupõe-
se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 

5 - PRAZOS - DOCUMENTOS - PROPOSTA 
 
5.1.  Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, até às 13:45 horas do dia 16/05/2014, improrrogavelmente. 
 
5.1.1 Não serão recebidas propostas que não sejam entregues por representante com 
credenciamento reconhecido em cartório, conforme modelo (Anexo XII) constante neste Edital.  

5.1.2 Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues em envelopes pardos e não transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, ALÉM DA 
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/14 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 
ENVELOPE 02 
PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/14 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 
5.1.3 Nenhuma proposta será recebida pela Comissão após o início da abertura do Envelope nº 1, 
de Habilitação.  

5.2. ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS 
 
Os documentos exigidos no envelope nº 1 são: 
 
 5.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
 5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, a mesma deverá apresentar 
também documento de eleição dos seus administradores; 
 
 5.2.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício, no 
caso de sociedade civil; 
 
 5.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país; 
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 5.2.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do contrato; 
 
  5.2.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
 5.2.6. Prova de regularidade do domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação através de Certidão Negativa de Débito ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa  para com: 
  

5.2.6.1. a Dívida Ativa da União e Planejamentos Federal; 
 
5.2.6.2. a Estadual (no mínimo, no que se refere ao ICMS) ou Municipal (no 

mínimo, no que se refere a tributos mobiliários);  
 
 5.2.7. Prova de regularidade para com o FGTS, através de Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos. 
 
 5.2.8. Prova de regularidade relativo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, através 
de Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
 
 5.2.9. Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

5.2.10. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, inclusive para microempresas. O Balanço patrimonial deverá estar registrado. 
 
  5.2.10.1. As licitantes deverão comprovar através do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, a existência de patrimônio 
liquido ou capital social  de no mínimo R$ 272.081,00 (duzentos e setenta e dois mil e oite nta 
e um reais) , em conformidade com o Parágrafo 3º do Artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
  5.2.10.2 Planilha de Cálculo da Situação Financeira da Empresa (ANEXO X), a ser 
obrigatoriamente, preenchida, sob pena de inabilitação, com dados do balanço patrimonial do 
último exercício social, registrados na Junta Comercial da sede da Empresa, demonstrando a 
pontuação, de no mínimo 4 (quatro), atribuída ao somatório dos índices de Estrutura de Capital, 
Liquidez Corrente e Liquidez Geral e no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de Disponibilidade 
Financeira Atual, calculados da seguinte forma: 
 
 Estrutura de Capital: índice calculado por 100 (cem) vezes a soma do Passivo Circulante 
mais o Passivo Exigível a Longo Prazo, dividido pelo Patrimônio Líquido. Submetendo-se o índice 
calculado à Tabela de Índice Padrão a ele se atribui a nota correspondente ao seu Índice Padrão. 
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A pontuação da Estrutura de Capital será o resultado da nota atribuída multiplicada pelo peso 
0,60. 
 
 Liquidez Corrente: Índice calculado pelo resultado da divisão do Ativo Circulante sobre o 
Passivo Circulante. Submetendo-se o índice calculado à tabela de Índices Padrão, lhe é atribuída 
a nota correspondente ao seu Índice Padrão. A pontuação da Liquidez Corrente será o resultado 
da multiplicação da nota atribuída pelo peso 0,22. 
 
 Liquidez Geral: Índice calculado pelo resultado da divisão da soma do Ativo Circulante 
mais o Ativo Realizável a Longo Prazo sobre a soma do Passivo Circulante mais o Passivo 
Exigível a Longo Prazo. Submetendo-se o índice calculado à tabela de índices Padrão lhe é 
atribuída a nota correspondente ao índice padrão. A pontuação da Liquidez Geral será o resultado 
da multiplicação da nota atribuída pelo peso 0,18. 
 
 Nota Geral: a atribuição da nota ao conjunto dos três índices calculados (Estrutura de 
Capital, Liquidez Corrente e Liquidez Geral) é feita pelo somatório da pontuação obtida em cada 
um dos índices. O resultado da soma será apresentado com duas casas decimais, desprezando-
se as demais. 
 
 Disponibilidade Financeira Atual: percentual calculado pela soma algébrica do Ativo 
Circulante menos o Passivo Circulante, mais as Imobilizações de Veículos, Máquinas e 
Equipamentos, menos o Fundo de Depreciações dos Veículos, Máquinas e Equipamentos, 
resultado este multiplicado por 2 e depois divididos pelo valor do orçamento da COPASA MG 
mais o Saldo de Compromissos Contratuais contraídos pela proponente. O resultado dessa 
operação multiplicado por 100 (cem) expressará o percentual correspondente à disponibilidade 
financeira atual. 
 
  5.2.10.3 Anexo à Planilha de Cálculo da Situação Financeira da Empresa, deverá 
ser apresentada uma Declaração, conforme modelo (Anexo XI), assinada pelo representante 
legal da empresa (identificar a assinatura) dos Compromissos Contratuais contraídos pela 
proponente informando, no mínimo, o Contratante, Objeto e Saldo Financeiro. Caso a empresa 
não tenha Compromissos Contratuais deverá ser apresentada uma Declaração, assinada pelo 
representante legal da empresa (identificar a assinatura), informando, sob as penas da lei, que a 
empresa não tem Compromissos Contratuais. Esta declaração do saldo de sua carteira de 
contratos, quando houver, deverá, obrigatória e expressamente, contemplar o somatório de todos 
os contratos assinados por ela podendo ser desconsiderados também expressamente aqueles 
valores relativos a: 
 

A) Saldo remanescente de contratos paralisados pelo Contratante durante sua execução. 
B) Saldo total do contrato assinado cuja ordem de serviço não foi emitida e nem o será 

durante o prazo previsto para execução do contrato objeto da licitação para cuja proposta 
seja sendo elaborada a Declaração de Saldo Contratual. 

C) Saldo de parcela de um contrato que tenha sido sub-empreitado com específica 
descriminação da parcela física e financeira objeto da sub-contratação. 

D) Saldo de parcela, objeto de contratos particulares existentes entre empreiteiras que de 
alguma forma desonerem, total ou parcialmente, a signatária da Declaração do Saldo 
Contratual em foco, com descriminação física (se for o caso) e/ou financeira da parcela a 
ser desconsiderada. 
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OBS.: As desconsiderações de parcelas financeiras acima previstas em todos os casos somente 
serão aceitas pela Comissão Permanente de Licitações quando através de documento oficial 
emitido pela Contratante fique provada a paralisação do contrato; a falta de emissão da O. S e a 
perspectiva negativa de sua emissão no prazo previsto; a subcontratação nas circunstâncias 
previstas na letra “C” acima e/ou; o conhecimento e  aquiescência quanto à existência de 
eventuais ajustes particulares de qualquer natureza previsto na letra “D” acima. 
 
 5.2.11. Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial, falência e concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

5.2.12 - ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA  de responsável técnico, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, comprovando ter executado serviços de 
pavimentação. O profissional deverá ser integrante do quadro permanente da licitante. 
 

5.2.12.1 - Na situação de sócio, a comprovação será realizada mediante cópia do  
contrato  social  e,  quando  se  tratar  de  empregado,  comprovação  de  seu vínculo até 
a data da apresentação da proposta através de ficha ou livro de registro de empregado. 
 

5.2.12.2 - A comprovação da condição de Responsável Técnico da licitante far-se-á 
através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA. 

 
5.2.13 - COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO DA 

LICITANTE, através de no máximo 4 (quatro) atestado(s)  ou  certidão(ões)  fornecidos  por  
pessoa  de  direito  público  ou privado,  devidamente  registrado(s)  no  Conselho  Regional  de  
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovando ter executado as quantidades 
mínimas  dos  seguintes  serviços,  referentes  à  parcela  de  maior  relevância técnica e/ou 
econômica conforme projeto executivo e orçamento: 
 
Os quantitativos devem ser de no mínimo 50% dos itens de grande relevância (monetária) 
CONFORME JÁ INFORMADO POR DECISOES DIVERSAS DO TCU. 
-  Transporte de material de qualquer natureza: 58.652,53 ton x km 
-  Execução De Pintura de ligação:  64.066,12 m2 
-  Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ): 1.601,65 m3 
 

5.2.14 - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA adequada e disponível para execução da obra, 
bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima a seguir relacionada: 
 

a) 1  (um)  Engenheiro  Civil,  com  experiência  mínima  de  5  (cinco)  anos  em trabalhos 
nas especialidades de pavimentação; 
 
b) 1 (um)  Encarregado de Pavimentação, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em 
trabalhos na  especialidade; 

 
5.2.14.1 - Essa relação deverá estar acompanhada de declaração escrita de cada 

um dos membros da equipe técnica mínima, autorizando sua inclusão na equipe  e  
comprometendo-se  a  participar  efetivamente  dos  trabalhos  caso  o objeto da licitação 
venha a ser contratado com a licitante. 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 

 

Página 6 / 44 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

5.2.15 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES adequados e 
disponíveis para a execução da obra, admitida a equivalência,  se  tecnicamente  viável,  e  a  
juízo  do  DER/MG,  devendo  ser indicado apenas o equipamento mínimo a seguir relacionado: 
 

01 (uma) motoniveladoras; 
01 (um) rolo de pneu ; 
01 (um) rolo liso vibratório; 
01 (um) caminhão espargidor de asfalto; 
01 (uma) vibro acabadora de asfalto; 
01 (uma) usina de asfalto,  com capacidade ≥ 60ton/h; 
01 (um) laboratório completo para controle tecnológico dos trabalhos de solo, asfalto e 
concreto. 

 
1) A licitante deverá indicar a Usina de Asfalto, que propõe como fornecedora de 

massa asfáltica para as obras, bem como sua localização. Caso a licitante não disponha 
de usina de asfalto própria, deverá apresentar documento formal de  compromisso  da  
usina  a  ser utilizada  para o  fornecimento  da massa asfáltica, na quantidade necessária 
ao completo cumprimento do contrato. 

 
A licitante deverá, em qualquer das situações acima, apresentar declaração por  

meio  da  qual  se  comprometa  a  colocar  no  local  de  aplicação  a  massa asfáltica   
em   rigorosa   adequação   técnica   de   qualidade,   obedecidos   os parâmetros  fixados  
pelas  especificações  técnicas  constantes  da  norma  ES-031/2006 do DNIT e de acordo 
com o projeto de engenharia do trecho, nos volumes  necessários  à  conclusão  da  obra,  
pelo  período  de  vigência  do contrato. 

 
O  não  cumprimento  das  exigências  anteriormente  descritas  acarretará  a 

inabilitação da licitante. 
 
2)  No  caso  de  utilização  de  usina  de  terceiros  todos  os  transportes  de 

agregados  para  CBUQ  e  do  próprio  CBUQ  serão  pagos  de  acordo  com  as 
distancias estabelecidas no projeto e nos quadros de quantidades integrantes do contrato. 

 
3) Para efeito de pagamento será considerada a distância média de transporte 

(DMT) apontada na planilha (quadro de quantidade no item correspondente). 
 

5.2.16 - CRONOGRAMA  DE  UTILIZAÇÃO  DA  EQUIPE TÉCNICA observada a mesma 
ordem e quantidade da relação de que trata o subitem 5.2.14. 

 
5.2.17 – CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

observada a mesma ordem e quantidade da relação de que trata o sub - item 5.2.15. 
 
 5.2.18 - Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e dos 
responsáveis técnicos, na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra modalidade  
com habilitação para Obra de Engenharia Civil. 
 
 5.2.19 - No caso do profissional detentor do Acervo Técnico estiver como responsável 
técnico na Certidão de Registro do CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da 
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Empresa (pessoa jurídica) não há necessidade da apresentação da Certidão do Profissional 
(pessoa física). 
 

5.2.20 - Tanto o Atestado de Capacidade Técnico-Profissional quanto o Atestado de 
Capacidade Técnico-Operacional deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados das respectivas 
Certidões emitidas pelo CREA. 

 
  5.2.20.1. A proponente deverá comprovar, também: 
 

a) O vínculo entre ela, proponente, e o profissional por ela indicado como RT – Responsável 
Técnico. 
 

a.1) A comprovação de vínculo empregatício se fará pela apresentação de cópia da 
CTPS – Carteira de Trabalho e de Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações a Previdência Social (GFIP), com a respectiva relação de funcionários, 
referente ao último recolhimento devido anterior a data da entrega da proposta, 
devidamente quitada. Caso o empregado tenha sido admitido entre a data de 
pagamento da GFIP e a data fa licitação, não será necessária a apresentação da 
mesma. 
 
a.2) cópia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social 
acompanhado das atualizações em vigor, devidamente registrados no órgão 
competente, quando se tratar de sócio-gerente ou de administrador não-sócio 
indicado no próprio contrato social; ou 
 
a.3) cópia do contrato social atualizado e consolidado, ou do contrato social 
acompanhado das atualizações em vigor e da ata de eleição dos administradores, 
quando se tratar de administrador não-sócio e não indicado no contrato social; ou  
 
a.4) cópia das publicações, no Diário Oficial, das atas das assembléias em que 
foram aprovados os estatutos e em eu foi eleita a diretoria em exercício, em se 
tratando de administrador estatutário de sociedade anônima; ou 
 
a.5) cópia do contrato de prestação de serviços, se prestador de serviços 
autônomo. 

 
 5.2.21. Declaração formal de disponibilidade das instalações, de aparelhamento e pessoal 
técnico, necessários para realização do objeto do certame conforme (ANEXO VIII). 
 

5.2.22. Atestado de visita técnica que será realizada às 13:00 horas do dia 12/05/2014 – 
LOCAL: Secretaria Municipal de Planejamento, Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, Tel.: 35 3692-1735; 
 
a) A visita técnica deverá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela 
empresa interessada em participar do certame. Carta de Credenciamento – ANEXO XIII – da 
empresa assinada pelo responsável legal, juntamente com o contrato social em vigor; 
 
b) A empresa deverá protocolar os documentos para a realização da Visita Técnica até às 12 
horas e 45 minutos do dia 12/05/2014, no serviço de protocolo do Centro Administrativo 
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Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, (35)3692-1748. 

 

5.2.23. Apresentação das seguintes Declarações: 
 
  5.2.23.1. Declaração, expressa e sob as penas da lei (ANEXO IV), de que: 

 
  a) não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 
  b) não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de qualquer esfera; 
 
  c) não existe fato impeditivo à sua habilitação; 
 
  d) não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; 
 
  e) não possui no seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
  f) encontra-se de acordo com todas as determinações trabalhistas e demais 
legislações aplicáveis.  
   
 5.2.24. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura de Itajubá da 
licitante, em atividade compatível com objeto da presente licitação, substituirá os documentos 
relacionados nos itens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.5.1, 5.2.6., 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.8, 
5.2.9, a 5.2.9, 5.2.10, e 5.2.11, desde que atestadas as validades destes mesmos documentos no 
certificado antes referido.  
 
 5.2.25. É vedada a participação de empresas pertencentes a um mesmo grupo 
econômico, de fato ou de direito, assim entendidas aquelas que possuam identidade de sócios, 
dirigentes, membros de conselho ou responsáveis técnicos, conforme o caso, ficando os 
infratores sujeitos à inabilitação, desclassificação ou revogação de eventual adjudicação, bem 
como às penalidades previstas no artigo 90 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções 
civis e penais cabíveis. 
 

5.2.26. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo e 
cargo que ocupa na empresa, da pessoa que deverá assinar o contrato (modelo – ANEXO VII) . 
Quando não se tratar o seu representante legal nos termos do contrato social, além da 
documentação supra, deverá apresentar procuração para tal, no ato de assinatura do mesmo. 
 
 5.2.27. A não apresentação da documentação referente ao item 5.2.19. não inabilitará a 
licitante, ficando facultado ao Município elaborar contrato em nome do representante legal da 
empresa, constante do contrato social, ficando a licitante sujeita ao procedimento previsto no item 
11.3. 
 
 5.2.28. Os documentos solicitados para participação nesta licitação quando não 
encaminhados em seus originais poderão ser validamente apresentados, por meio de publicação 
realizada em órgão da imprensa oficial ou por cópia previamente autenticada  nos termos do 
artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, ou, ainda, por cópia simples quando a confirmação do seu 
teor puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”. 
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 5.2.29. Não serão aceitos protocolos nem documentos com prazos de validade vencidos. 
No caso das certidões, quando não consignar o prazo de validade, serão consideradas válidas as 
expedidas com data não superior a 120 (cento e vinte) dias anteriores à data limite para o 
recebimento das propostas da presente licitação. 
 
 5.2.30. A CONTRATADA deverá demonstrar junto à Secretaria de Planejamento do 
Município de Itajubá, obrigatoriamente, que mantém as mesmas condições de habilitação, 
principalmente quanto aos encargos previdenciários constantes nos itens 5.2.7., 5.2.8. e 5.2.9, 
durante toda a execução do contrato até a sua total liberação. 
 
 5.2.31. Considerando a Resolução SRF 200, de 13.09.02, a regularidade das licitantes 
relativamente ao CNPJ, como condição de sua habilitação, será confirmada pela Administração 
nos termos da resolução antes mencionada. 
 

5.2.32. As licitantes aptas e que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e 
favorecido de que trata a Lei Complementar nº 123 deverão firmar declaração expressa sob as 
penas da lei (Anexo V) . 

 
5.2.33. Para usufruir do tratamento diferenciado e favorecido as ME e EPP deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que  apresente restrição, sendo-lhes assegurado prazo para regularização conforme 
previsão contida no artigo 43 da LC nº 123. 

 
5.2.33.1 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação . 
 
5.3. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
 
 5.3.1. A Proposta deverá ser formulada em uma via, datilografada ou impressa, datada e 
assinada pelo seu representante legal, sem emendas e borrões, contendo: 
 
  a) Razão social, CNPJ e endereço da proponente, bem como o número da 
presente licitação e horário; 
 
  b) Preço unitário e total , expressos em reais (R$), na forma apresentada no 
ANEXO II – Planilha Orçamentária,  com 02 (duas) casas decimais após a vírgula ; 
 

c) O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
entrega da proposta. No caso de suspensão deste Processo Licitatório proveniente da 
interposição de Recursos Administrativos ou Medidas Judiciais, o prazo de validade 
desta proposta será suspenso até o julgamento dos mesmos. 

 
d)  As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 

15 (quinze) dias corridos, após cada recebimento dos serviços e respectiva nota 
fiscal/fatura, acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 

 

Página 10 / 44 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

referentes aos serviços prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), 
devidamente assinada pela Secretaria responsável. 

 
 e) Cronograma Físico Financeiro, contemplando as etapas do projeto, nos termos do 
Anexo III. 
 
 5.3.2. O preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos por ventura 
decorrentes ou de qualquer outra forma relacionadas com a perfeita e integral execução da obra, 
objeto da presente licitação tais como, exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais, 
equipamentos, ferramentas, mão de obra, consultorias, ensaios em laboratórios etc. 
 

6 - HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Abertura dos envelopes de Nº 1 - DOCUMENTOS. 
 
6.2. No dia e horário estabelecidos, em sessão pública, serão abertos os envelopes de nº 1 - 
DOCUMENTOS, pela Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Planejamento - 
Departamento de Licitações, do Município de Itajubá, se dará na Sala de Licitações sito à Avenida 
Doutor Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, nesta cidade. 
 
6.3. Não sendo possível promulgar o resultado da habilitação no mesmo dia em que se der a 
abertura dos envelopes, ele será divulgado por publicação conforme item 17 deste Edital. 
 
6.4. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a licitante por ele atingido, 
deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei. 
 
6.5. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que não atenderem ao disposto no item 5.2 
deste Edital ou vierem a apresentar os documentos exigidos com vícios ou defeitos que 
impossibilitem ou dificultem o seu entendimento, ou ainda, em desacordo com o disposto pelo 
subitem 5.2.5.1.,  sem a prévia autenticação como determina o item 5.2.21. , sendo-lhe devolvido 
fechado o Envelope de nº 2 (dois), nos termos do que dispõe o artigo 43, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
6.6. Abertura dos envelopes nº 2 (dois) - PROPOSTA. 
 
6.7. O envelope nº 2 (dois) contendo a proposta, formulada de acordo com o item 5.3, será aberto 
em ato público, após a abertura dos Envelopes de nº 1 (Documentos), das proponentes 
habilitadas, obedecendo aos prazos legais ou a recusa, citada em Ata, dos participantes em 
interpor recursos. 
 
6.8. De tudo lavrar-se-á Ata, que será assinada por todos os presentes e pela Comissão 
Permanente de Licitações. Os presentes também rubricarão os documentos e as propostas 
apresentadas. 
 

7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Na classificação das propostas, será levado em conta o menor preço global proposto , 
devendo ser respeitados os preços máximos unitários constantes no Anexo II – Planilha 
Orçamentária . 
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7.2. Por ocasião do julgamento das propostas, caso seja necessário, poderá ser solicitado para 
comprovação da exequibilidade dos preços a composição de preços unitários  através do 
relatório analítico de insumos de todos os itens ofertados, incluindo a composição de custo 
horário dos equipamentos pertinentes ou detalhamento dos cálculos da produtividade da equipe 
e/ou equipamento utilizado de modo a justificar os índices da produtividade utilizada. 
Composição da taxa de encargos sociais  para horistas e mensalistas e composição da taxa 
de benefícios e despesas indiretas – BDI. 
 
7.3. A aceitabilidade dos preços unitários e/ou globais propostos, seguirá o critério de 
compatibilidade com os preços dos insumos e salários de mercado, apurados pela Administração, 
acrescidos dos respectivos encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI). 
 
7.4. Critério de desempate: 
 

7.4.1. Empate real - conforme artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e sorteio público. 
 

7.4.2. Empate ficto - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as ME e EPP, obedecido o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006. 

 
 7.4.2.1. A ME ou EPP classificada nos termos dos artigos 44 e 45 da LC nº 

123/2006, será convocada para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas , apresentar 
nova proposta com preço inferior  àquela que foi submetida ao desempate, sob pena de 
preclusão. 
 

7.4.3. Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou de quaisquer outros documentos, salvo disposição da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
7.4. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão Permanente de 
Licitações, ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos, se necessário. 
 
7.5. O julgamento e aprovação das propostas também serão feitos pela Comissão Permanente de 
Licitações e a concomitante Adjudicação/Homologação, pelo Secretário Municipal de 
Planejamento. 
 
7.6. Serão desclassificadas as propostas: 
 
 a) que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 b) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
 c) com valores que excedam os valores máximos unitários estabelecidos na Planilha 
Orçamentária -  Anexo II ; 
 d) que estiverem em desacordo com o Anexo III - Cronograma Físico Financeiro . 
 

8 - DA EXECUÇÃO 
 
8.1. A licitante vencedora deverá executar os serviços objeto desta licitação, por sua conta e 
risco, nas condições ofertadas, mediante Ordem de Serviços (OS), por escrito, emitida pelo órgão 
competente do Município de Itajubá. 
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8.2. Os serviços deverão ser executados nos termos dos Anexos I, IA, II, III e X . 
 

9 - DOS REAJUSTES 
 
9.1. Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustáveis após o período de 12 (doze) 
meses, a partir da data limite para apresentação dos envelopes, observadas as regras 
estabelecidas na Lei Federal 10.192/01. 
 

10 - DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS  
 
10.1. As medições  serão feitas a cada 30 (trinta) dias  e os pagamentos  serão feitos em até 15 
(quinze) dias  corridos, após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços 
prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria 
responsável. 
 
 10.1.1. A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação pela 
CONTRATADA da prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu 
valor para obtenção da Certidão de Regularidade de Débitos (INSS). 
 
 10.1.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a 
Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
 
10.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará o Município à multa de 1% (um por cento) 
em favor da CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês. 
 

11 - CONTRATO 
 
11.1. A licitante considerada vencedora será notificada via fac símile, ou por correspondência 
privada, para num prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, assinar o 
respectivo contrato, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente sob a pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
11.2. 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, aceito pelo 
Município.  
 
11.3. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.4. A Ordem de Serviço será expedida pela Secretaria de Planejamento no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do Contrato. 
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11.5. A Secretaria de Planejamento é o órgão credenciado pelo Município de Itajubá, para 
vistoriar a execução e o recebimento dos serviços correspondentes ao contrato e a prestar toda a 
assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 
 
11.6. Será admitida ao longo da execução do contrato a celebração de termo aditivo entre as 
partes contratantes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder 
as adequações que se fizerem necessárias, em face de eventuais alterações na legislação 
federal que regulamenta a matéria, especialmente no que se refere a questão de eventual 
reajuste. 
 
11.7. Como condição para a assinatura do contrato a Contr atada deverá: 
 

11.7.1. Oferecer garantia, conforme disposição do Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento)  do valor total do Contrato, que deverá viger até o 
cumprimento integral de todas as obrigações estabelecidas no contrato a que se referir, sendo 
admitidas as seguintes modalidades: 
 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;  
b) seguro garantia; e  
c) fiança bancária, com expressa declaração de renúncia, por parte do fiador, do benefício 

de ordem assegurado no art. 827, caput, do Código Civil. 
 
  11.7.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, 
com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a 
garantia contratual vigente até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do objeto do 
contrato. 
 

11.7.1.2. A devolução da garantia referida no item antecedente (11.7.1) dar-se-á 
após 30 (trinta) dias do recebimento definitivo da Obra. 
 
  11.7.1.3. Para a devolução da garantia prestada, a CONTRATADA deverá solicitar 
através de processo interno a ser aberto junto à Divisão de Protocolo, situada na no Centro 
Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, 
Bairro Estiva, Município de Itajubá, no horário compreendido entre 8h15 e 17h, anexando cópia da 
garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou original da guia de recolhimento e ainda 
cópias do contrato e do termo de recebimento definitivo da obra. 
 

11.7.1.4. O Município descontará da garantia prestada, toda a importância que, a 
qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA em decorrência do contrato, objeto da presente 
licitação. 
 

11.7.1.5. Em caso de aditamento de contrato, deverá ser aditada a garantia 
prestada nos termos do item 11.7.1. 
 

11.7.1.6. A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do 
contrato. 
 
 11.7.2. Apresentar a Certidão do CREA e/ou CAU, no caso de sua sede ser em outra 
região (Estado). 
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12 - DA RESCISÃO 

 
12.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato à que se refere o item 11 retro, será 
rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93. 
 

13 - DO PRAZO DO CONTRATO 
 
13.1. O Contrato a que se refere o item 11 retro, será celebrado pelo prazo  de 05 (cinco) meses  
a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço. 
 
 13.1.1. A execução das obras e serviços deverá ser iniciada no primeiro dia útil seguinte 
ao recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. 
 

14 - DO RECEBIMENTO 
 
14.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as 
disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

14.1.1. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da comunicação por escrito à CONTRATANTE, que por meio de seu 
responsável pelo acompanhamento, realizará vistoria da obra juntamente com a CONTRATADA. 
 
14.2. Na hipótese da não aceitação dos serviços, a CONTRATANTE registrará o fato, sem 
prejuízo da aplicação da penalidade cabível, indicando as razões da não aceitação. 
 
14.3. Atendidas todas as exigências do item anterior, a CONTRATADA deverá solicitar 
novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria responsável emitirá o 
Termo de Recebimento Provisório. 
 
14.4. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado pela Secretaria responsável no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período. 
 
 14.4.1. Para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá 
solicitar através de processo interno a ser aberto junto à Divisão de Protocolo, situada na rua José 
de Alencar nº 123 - andar térreo - Paço Municipal, no horário compreendido entre 8h15 e 17h. 
 

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 a Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE  poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
 
 15.1.1. advertência; 
 
 15.1.2. multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses e condições: 
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  15.1.2.1. - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por 
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor relativo à parcela do cronograma físico-financeiro não cumprida; 
 
  15.1.2.2. - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total, ou 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do cronograma físico-financeiro 
não cumprida, no caso de inexecução parcial. 
 
 15.1.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
15.2. As sanções previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.3. e 15.1.4. poderão ser aplicadas 
juntamente com as do subitem  15.1.2., nos termos do artigo 87 da Lei nº 8666/93. 
 
15.3. Será aplicada a sanção de advertência  nas seguintes condições:  
 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou 
a integridade patrimonial ou humana;  

 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da Administração Pública, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave; 

 
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

 
d) A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento), da 

execução do contrato. 
 
15.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando a CONTRATADA deixar de 
executar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do previsto para o período no cronograma físico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização, ou do previsto no contrato quando 
não houver cronograma. 
 
Percentuais referidos no item 15.4 serão apurados com base na fórmula abaixo: 

 
PE= (VPCE/VPC) x 100 
PE= Percentual executado 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou no contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou no contrato 
15.5. Será configurada a inexecução total  do objeto quando houver atraso injustificado para o 
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 
15.6. Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando ocorrer o não 
atingimento do percentual acumulado previsto para o período no cronograma físico-financeiro 
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apresentado pela Contratada e aprovado pela fiscalização, ou do previsto no contrato quando não 
houver cronograma. 
 
15.7. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 15.6 serão calculados observando-se o 
seguinte critério: 
 
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC 
Da= dias de atraso 
DPC= dias previstos no cronograma ou no contrato para a conclusão 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou no contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou no contrato 

 
15.8. De acordo com o artigo 88 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos 
incisos III e IV do seu artigo 87, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão do Contrato 
decorrente desta Licitação: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir inidoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
 
15.9. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado dos créditos que a 
CONTRATADA  vier a fazer jus perante a Administração, acrescidos de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
15.10. A aplicação de multas, ou de outras penalidades, deverá obedecer ao seguinte 
procedimento: 
 
 I - deverá o representante do Município responsável pela execução deste Contrato 
elaborar Comunicado de Infração, o qual deverá: 
 

a) descrever a infração observada, indicando todos os elementos necessários 
para identificá-la e individualizá-la; e 

 
  b) indicar o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado. 
 
 II - o Comunicado de Infração será autuado em apenso ao processo administrativo 
referente ao Contrato e, imediatamente, submetido ao Diretor do Departamento responsável pelo 
acompanhamento do contrato; 
 
 III - por despacho, deverá o Diretor do Departamento responsável, receber ou arquivar o 
expediente de Comunicado de Infração; 
 
 IV - no caso de o receber, deverá, também, determinar que seja a CONTRATADA 
notificada para, em até cinco dias úteis, exercer o seu amplo direito à defesa e ao contraditório 
(conf. artigo 5º., inciso LV, da Constituição Federal); 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 

 

Página 17 / 44 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
 V - deverá acompanhar a notificação cópia do Comunicado de Infração e do despacho que 
o recebeu, além de, obrigatoriamente, nela constar que "no caso de não ser oferecida defesa no 
prazo fixado, presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos do Comunicado de Infração. 
 
 VI - recebida a defesa, que deverá estar acompanhada de todos os documentos que a 
CONTRATADA julgar oportunos para a sua defesa, o Diretor do Departamento responsável a 
apreciará, deferindo as provas que forem solicitadas e que, por ele, forem consideradas 
pertinentes; 
 
 VII - caso tenham sido deferidas provas, serão estas produzidas, às custas da 
CONTRATADA. 
 
 VIII - após a instrução, ou não havendo esta, ou ainda, no caso de não ser oferecida 
defesa, elaborará o Diretor do Departamento responsável, despacho/manifestação, onde 
concluirá pela aplicação da pena ou pela improcedência da imputação feita pelo Comunicado de 
Infração; 
 
 IX - para os casos onde a penalidade cabível for àquela disposta pelo artigo 87, inciso IV 
da Lei Federal 8.666/93, a competência para sua aplicação é exclusiva do Secretário Municipal 
(artigo 87, § 3º da mesma Lei Federal). 
 
 X - se a decisão for pela aplicação da pena, será a CONTRATADA disto notificada para, 
em 10 (dez) dias úteis, efetuar o pagamento da multa ou, querendo, requerer reconsideração do 
despacho, nos prazos legalmente estabelecidos (artigo 109, inciso I, “f” e inciso III da Lei Federal 
8.666/93); 
 
 XI - a partir do próprio dia da notificação mencionada no inciso anterior iniciar-se-á a 
suspensão de pagamentos, independentemente da interposição, ou não, de recurso 
administrativo; 
 
 XII - havendo requerimento de reconsideração do despacho, serão os autos novamente 
remetidos à autoridade que emitiu a decisão, que opinará pelo acolhimento  ou não do pedido e, 
em seguida, serão eles remetidos à autoridade administrativa imediata e superior, para reforma 
ou manutenção da decisão anterior; 
 
 XIII - caso a CONTRATADA não efetue o pagamento da multa no prazo assinalado, será a 
multa descontada de qualquer eventual pagamento a ser realizado, cessando, para esta hipótese, 
a suspensão de pagamentos mencionada no inciso XI; 
 
 XIV - não havendo pagamento a ser realizado, será a multa inscrita na Dívida Ativa, para 
cobrança executiva. 
 
 
15.11. Os prazos mencionados neste item terão o seu início no dia útil seguinte ao do 
recebimento da notificação. 
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15.12. As multas a que aludem os itens 15.1.2 e 15.9 e seus subitens não impedem que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste 
Edital. 

 
16 - DOS ANEXOS 

 
16.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes ANEXOS: 
 

ANEXO I – Memorial Descritivo. 
 
ANEXO II – Planilha Orçamentária. 
 
ANEXO III – Cronograma Físico Financeiro. 
 
ANEXO IV – Termo de Declaração. 
 
ANEXO V – Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. 
 
ANEXO VI – Minuta de Contrato. 
 
ANEXO VII – Dados para assinatura de contrato. 
 
ANEXO VIII – Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos Equipamentos e  
Equipes Técnicas. 
 
ANEXO IX – Projeto Básico – Plantas. 
  
ANEXO X – Planilha de Cálculo da Situação Financeira de Empresa-Obra 
 

        ANEXO XI – Declaração para Comprovação de Saldo Contratual 
 

        ANEXO XII – Modelo de Credenciamento 
 

17 - DA PUBLICIDADE 
 

17.1. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e, 
facultativamente, por meios eletrônicos. 
 
17.2. O julgamento das demais fases licitatórias (habilitação e propostas, conforme aplicável), 
interposição de eventuais recursos e seus julgamentos e a homologação serão publicados no 
Diário Oficial do Estado e, facultativamente, por meios eletrônicos. 

 
17.3. Não será enviado o resultado do julgamento das fases licitatórias, tampouco cópia da ata de 
julgamento ou qualquer outro documento, por e-mail, fax, ou qualquer outro meio de 
comunicação. 
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17.4. O licitante que desejar obter maiores informações e esclarecimentos referentes aos motivos 
que levaram à inabilitação ou à desclassificação no certame deverá comparecer ao Departamento 
de Licitações para dar vistas ao processo de licitação. 
 
17.5. O licitante que desejar cópias do processo, para fins de interposição de recurso e/ou 
impugnação de recurso, deverá solicitar no Departamento de Licitações, anexando cópia de 
documentos que comprovem possuir poderes para representar a empresa, devendo preencher o 
requerimento e pagar a taxa referente ao valor da (s) cópias (s) autenticada (s). 
  

17.5.1. A solicitação de cópias feita até às 15h00, poderá ser providenciada no mesmo dia, 
mediante recolhimento da taxa durante expediente bancário que se encerra às 16h. Após este 
horário, a liberação das cópias será para o próximo dia útil. 
 
17.6. O andamento das licitações poderá ser acompanhado no do site www.itajubá.mg.gov.br, 
porém as informações oficiais são as constantes das publicações. 
 
 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. A aceitação da proposta vencedora pelo Município obriga o seu proponente à execução 
integral dos serviços, objeto desta licitação, pelo preço e condições oferecidas, não cabendo o 
direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos 
em sua proposta, seja por erro seja por omissão. 
 
18.2. Após a fase de habilitação, não poderá a licitante, desistir da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município, conforme artigo 43, parágrafo 6º 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
18.3. Pela elaboração e apresentação da Documentação e Proposta, as empresas não terão 
direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 
 
18.4. A licitante vencedora da presente licitação fica obrigada a executar integralmente, os 
serviços ora licitados. 
 
18.5. Ao apresentar suas propostas, as licitantes concordam em assumir inteira responsabilidade 
pela perfeita execução dos serviços propostos, inclusive no que se refere a responsabilidade 
técnica. 
 
18.6. A simples apresentação das propostas pelas licitantes implica aceitação tácita de todos os 
termos deste Edital e seus anexos. 
 
18.7. A Administração poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos 
complementares para perfeito juízo e atendimento da Documentação ou Proposta apresentadas. 
 
18.8. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados 
à Administração, quando solicitados eventualmente nesse sentido, será automaticamente 
excluída da presente licitação. 
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18.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anulá-la, sem que caiba às 
licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso. 
 
18.10 Os recursos administrativos à presente licitação deverão ser apresentados de conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, protocolados durante o horário de expediente da 
Prefeitura do Município de Itajubá, das 8h15 às 17h00, junto à  Divisão de Protocolo, situada na 
rua José de Alencar nº 123 - andar térreo - Paço Municipal. 
 
18.11. Dos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes deste certame, 
representando as licitantes, será exigido o seu credenciamento mediante a apresentação de 
autorização por escrito, contendo o nome completo, número de documento de identificação do 
credenciado, com declaração do(s) representante(s) legal(is) da(s) proponente(s), devidamente 
assinado, outorgando amplos poderes de decisão ao credenciado, inclusive para receber 
intimações e, eventualmente, desistir de recursos. 
 
18.12. Essas autorizações deverão ser exibidas à Comissão Permanente de Licitações, pelos 
portadores, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas 
aos autos. 
 
18.13. O documento solicitado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da(s) 
proponente(s), ser substituído por procuração pública. 
 
18.14. Caso o participante não seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento 
que comprove sua capacidade para representá-la. 
 
18.15. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela 
proponente nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado, o 
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. (Lei Federal nº 8.666/93 - art. 4). 
 
18.16. Não será permitida a execução dos serviços licitados, sem que o órgão competente do 
Município de Itajubá emita, previamente, a respectiva ORDEM DE SERVIÇO (OS). 
 
18.17. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços 
públicos porventura devidos. 
 
18.18. É vedada a subcontratação total do Objeto contratado, sendo admitida, no entanto, a 
subcontratação parcial desde que aprovada, por escrito, pelo Município. 
 
18.19. Nesta licitação não será permitida a participação de:  
 
  a) Consórcios; 
 
  b) Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
  c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; e 
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  d) Empresas que se encontrem com falência decretada, em processo de 
recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
18.20. As interessadas deverão participar do certame através da mesma pessoa jurídica que virá 
a executar o contrato, ou seja, caso participe como matriz deverá apresentar toda a 
documentação em nome da matriz, caso participe como filial deverá fazê-lo em nome da filial. 
Fica vedada a execução do contrato por pessoa jurídica diversa daqueles originalmente 
participante do certame. 
 
18.21. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto contratado. 
 
18.22. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos danos causados diretamente ao 
Município e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, 
seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município. 
 
18.23. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos, serão 
resolvidas pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
18.24. Para todas as questões suscitadas na execução do objeto contratado, não resolvidas 
administrativamente, o foro será o da Comarca de Itajubá, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 

18.25. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é publicado conforme item 
17 e afixado no quadro de avisos do Departamento de Licitações. 

 
Itajubá, 09 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

GIOVANI VINICIOS RAPONI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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ANEXO II  
 

Planilha Orçamentária 
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ANEXO III 
 

Cronograma Físico Financeiro. 
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ANEXO IV  
 

Termo de Declaração. 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBR A DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - SEMOB  
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
    Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, 
DECLARAMOS, para fins de participação na Concorrência Pública acima, que: 
 
a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
 
b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
 
c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
 
d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
 
e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
f). Encontra-se de acordo com todas as determinações trabalhistas e demais legislações 
aplicáveis. 
 
   Por ser a expressão da verdade, eu ______________________ , 
representante legal desta empresa, firmo a presente. 
 
 
________________________________ 
DATA 
 
________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO V 

 
 Declaração de microempresa e empresa de pequeno po rte. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

  

  

“A empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

____________________, por seu representante legal, o Sr(a) 

________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº ___________________,declara, sob as penas da Lei e sem 

prejuízo das penalidades previstas neste edital, que é “microempresa ou empresa de pequeno 

porte”, nos termos do enquadramento previsto na lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, que conhece na íntegra, e está, portanto, apta a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate na presente licitação, realizado pela Prefeitura Municipal de Itajubá.  

 

 

local e data  

 

 

Assinatura, nome e RG do representante legal da empresa  
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ANEXO VI 

 
 Minuta de Contrato. 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Estado de Minas Gerais 

 
 

CONTRATO Nº ....... 
 
 
CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E 
............................................................................................................................................... 
 

OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014,  para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS  VIAS URBANAS DO 

MUNICÍPIO - SEMOB, , , , na conformidade dos Anexos deste Contrato e Projeto Básico, incluindo o 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. 

 
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 003/2014 
 
VALOR: R$ .................................. 
 
PRAZO: 05 (cinco) meses 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01.15.451.0021.1000.4.4.90.51.00 
 
PROC. ADMINISTRATIVO: 91/2014 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG inscrito no CNPJ sob 
o nº 18.025.940/0001-09, Inscrição Estadual nº isento, representado por seu Prefeito Municipal, 
Rodrigo Imar Martinez Riêra, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxx..xxx-xx e do RG nº 
xx.xxx.xxx-x, adiante designado simplesmente CONTRATANTE, e 
.............................................................., com sede à ..........................................., na cidade 
de............., inscrita no CNPJ sob o nº......................, Inscrição Municipal nº................., 
representada por ..........., Sr..........................., ............................, portador do CPF nº............... e 
do RG. nº........., residente e domiciliado à .............................. ......... na cidade de ........., adiante 
designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E DE SEUS ELEMENTOS CARACTE RÍSTICOS 
 
1.1. A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, a obra descrita e 
caracterizada no Anexo do presente instrumento, que deverá incluir ainda todo e qualquer serviço 
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de engenharia, bem como os correlatos, na conformidade dos Anexos deste contrato e Projeto 
Básico, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. 
 
1.2. O Memorial Descritivo, e Projeto Básico, ANEXOS I e IX do Edital da Concorrência Pública, 
para todos os efeitos, devem ser considerados como parte integrante do ANEXO deste contrato, 
como se nele estivessem transcritos. 
 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
2.1. As obras e serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário  nas 
condições nesta avença estabelecidas, fornecendo a CONTRATADA a mão de obra, maquinário, 
equipamentos, material, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos 
trabalhos, em volumes e quantidades compatíveis para a conclusão do objeto contratado, dentro 
do prazo neste instrumento fixado. 
 
2.2. As obras e serviços serão executados de acordo com o pactuado neste contrato, de 
conformidade com seu anexo, especialmente o Cronograma Físico Financeiro e respectivas 
Ordens de Serviços a serem expedidas pela CONTRATANTE em data posterior a assinatura do 
presente instrumento. 
 

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
3.1. O preço total ajustado para o presente contrato é de R$ ................ (.....................), 
correspondente à execução total da obra e serviços descritos na cláusula 1ª. 
 
3.2. O preço ajustado será pago, na conformidade das obras e serviços que forem executados, 
obedecendo-se o Cronograma Físico Financeiro e Planilha de Preços que integram o presente 
como anexos. 
 
3.3. Nos preços apresentados acham-se computados e diluídos todos os ônus decorrentes de 
despesas diretas e indiretas, mão de obra, maquinários, eventual modificação de Projeto 
Executivo, instalações de canteiros, energia elétrica, telefone, água, equipamentos, acessórios, 
encargos fiscais e sociais, e todas as despesas necessárias para a consecução dos serviços e 
obras, mesmo que não tenham sido apontadas expressamente pela CONTRATANTE. 
 
3.4. As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 30 
(trinta) dias corridos, após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços 
prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria 
requisitante. 
 
 3.4.1. A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação pela 
CONTRATADA da prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu 
valor para obtenção da Certidão de Regularidade de Débitos (INSS). 
 
 3.4.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a 
Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
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3.5. As medições mencionadas no item 3.4. serão efetuadas na presença do responsável técnico 
da CONTRATADA, somente sendo considerado nestas os serviços e partes da obra que 
estiverem efetivamente concluídas.  
 
3.6. As faturas/notas fiscais deverão ser recebidas somente pela Secretaria de Planejamento. 
Não se considerarão recebidas as faturas/notas fiscais que, eventualmente, sejam entregues a 
outro órgão da municipalidade. 
 
3.7. Caso a CONTRATADA tenha sido multada por infração contratual, os pagamentos serão 
suspensos até que a multa seja paga ou relevada. 
 
3.8. O pagamento fora do prazo estabelecido, sujeitará à CONTRATANTE a multa de 1% (um por 
cento) em favor da CONTRATADA, além de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao mês. 
 

CLÁUSULA 4ª - DOS REAJUSTES 
 
4.1. Não haverá reajuste de qualquer natureza e os preços não serão objeto de atualização 
financeira por via de aplicação de qualquer índice de correção em cumprimento à legislação 
aplicável a matéria, ressalvado o disposto no item 13.3. deste contrato. 
 
CLÁUSULA 5ª - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE ETAPAS DE EXE CUÇÃO, DE CONCLUSÃO, DE 

ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
5.1. O prazo de conclusão e entrega da obra será de 14 (quatorze) meses , após o recebimento 
pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria de Planejamento. 
 

5.1.1. A Ordem de Serviço será expedida pela Secretaria de Planejamento no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do Contrato. 
 
5.2. A execução das obras e serviços deverá ser iniciada no primeiro dia útil seguinte ao 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE nos termos do item 2.2. da 
cláusula 2ª deste Contrato. 
 
5.3. É vedada a subcontratação total do Objeto deste contrato, sendo admitida, no entanto, a 
subcontratação parcial desde que aprovada por escrito pelo Município. 
 
5.4. As etapas de execução serão aquelas constantes do Cronograma Físico Financeiro da obra. 
 
5.5. O Cronograma Físico Financeiro supra mencionado poderá ser modificado pela 
CONTRATADA, quanto ao prazo de execução da obra, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da Ordem de Serviço. O prazo do novo cronograma não poderá ser maior que o originalmente 
proposto. 
 
5.6. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as 
disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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5.6.1. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da comunicação por escrito à CONTRATANTE, que por meio de seu 
responsável pelo acompanhamento, realizará vistoria da obra juntamente com a CONTRATADA. 
 
 5.6.2. A última parcela do Cronograma Físico Financeiro deverá corresponder a, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do valor da proposta e será liberada somente após emissão do 
Termo de Recebimento Provisório. 
 
5.7. Na hipótese da não-aceitação dos serviços a CONTRATANTE registrará o fato, sem prejuízo 
da aplicação da penalidade cabível, indicando as razões da não – aceitação. 
 
5.8. Atendidas todas as exigências do item anterior, a CONTRATADA deverá solicitar novamente 
o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria responsável emitirá o Termo de 
Recebimento Provisório. 
 
5.9. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado pela Secretaria responsável no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período. 
 
 5.9.1. Para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá 
solicitar através de processo interno a ser aberto junto a Secretaria de Planejamento. 
 

CLÁUSULA 6ª - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPES A 
 
6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão parcialmente por conta da dotação 
orçamentária nº 02.13.01.15.451.0021.1000.4.4.90.51.00, no exercício de 2014 e no exercício 
subsequente. 
 

CLÁUSULA 7ª - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
 
7.1. Fica reconhecido à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico-financeiro deste contrato 
e à CONTRATANTE os consignados na Lei e no presente contrato. 
 
7.2. O controle das obras deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93, respondendo cada uma delas pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
7.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua vontade ou dolo na execução do contrato não diminuindo ou 
excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE ou de 
outro órgão interessado. 
 
7.4. Sem embargo do disposto no item 7.3. desta cláusula, deverá a CONTRATADA adotar todas 
as medidas, precauções e cuidados visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a 
seus funcionários e a terceiros, em especial a estrita observância das normas de segurança do 
trabalho. 
 
7.5. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
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 7.5.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos 
nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 
 7.5.2. Caberá, também, à CONTRATADA o registro do presente contrato, na 
conformidade das normas estabelecidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, em especial a Anotação de Responsabilidade Técnica, com base no valor total do 
contrato, cujo número, em até cinco dias úteis, após a assinatura deste contrato, deverá ser 
fornecido à CONTRATANTE. 
 
7.6. Na execução das obras e serviços obriga-se a CONTRATADA: 
 
 I - remover do canteiro de obras os materiais que, a critério da CONTRATANTE, sejam 
considerados inadequados ao serviço, no prazo máximo de vinte e quatro horas após notificação 
neste sentido; 
 
 II - corrigir e refazer, sem acréscimo aos custos deste contrato, os serviços que, a critério 
da CONTRATANTE, sejam tidos como irregulares, no prazo máximo de dez dias após notificação 
neste sentido. 
 
 III - submeter-se à legislação e a todos os regulamentos municipais em vigor, em especial 
a Lei nº 4.380 de 24/05/93; 
 
 IV - afixar, no local das obras, placa(s) alusiva(s) aos serviços a serem executados, na 
conformidade da legislação em vigor, nas dimensões e locais que a CONTRATANTE indicar; 
 
 V - manter no canteiro de obras o "diário de ocorrências", destinado a registrar todas as 
visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências que forem determinadas pela 
fiscalização e, ainda, os demais registros por lei obrigatórios; 
 
 VI - conservar, junto ao "diário de ocorrências", uma cópia do cronograma de execução, 
com indicações gráficas atualizadas, tanto da previsão como do andamento real dos serviços, 
com as datas e períodos respectivos; 
 
 VII - a adotar nos locais de execução da obra a sinalização diurna e noturna necessárias, 
de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito, do DST - Departamento de 
Serviços de Trânsito da Secretaria de Planejamento da CONTRATANTE e as demais normas 
legais ou regulamentares aplicáveis, quando o local exigir tal providência.  
 
 VIII - efetuar ensaios, testes, análises de materiais e/ou serviços, no prazo que lhe for 
determinado, por notificação, e unicamente às suas custas, sem nenhum acréscimo de ônus para 
a CONTRATANTE, se por esta for julgado necessária tais providências. 
 
7.7. A CONTRATADA deverá manter a frente dos serviços, um engenheiro preposto e 
responsável direto pela obra/serviço e assuntos de ordem operacional, aceito pela 
CONTRATANTE, que a representará na execução do contrato, cuja designação (que deverá 
mencionar seu nome, formação, nº do CREA, endereço, fone/fax comercial) deverá se efetivar 
por, escrito, no prazo máximo de três dias após  a assinatura deste contrato. 
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 7.7.1. A CONTRATANTE poderá, se assim entender, manifestar por escrito o seu aceite 
ao preposto até três dias úteis após a sua designação e comunicação por parte do contratado. 
 
 7.7.2. O preposto designado na forma do item 7.9. desta cláusula deverá acompanhar as 
medições de serviços e, além disso comparecer ao local da execução da obra diariamente 
permanecendo nele durante o período que for determinado pela CONTRATANTE, devendo o seu 
comparecimento ser consignado no "Diário de Ocorrências". 
 
 7.7.3. O preposto designado na forma desta cláusula, sem necessidade de disposição 
especial neste sentido, terá amplos poderes para receber as notificações previstas neste 
Contrato, bem como toda e qualquer correspondência que, pela CONTRATANTE, for dirigida à 
CONTRATADA, especialmente as referentes às multas contratuais. 
 
7.8. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a esta atribuição. 
 
 7.8.1. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário a 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
 7.8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
7.9. Sem autorização prévia, expressa e escrita da CONTRATANTE, sob pena de o Contrato ser 
considerado rescindido unilateralmente por sua culpa, é defeso à CONTRATADA: 
 
 I - a execução dos serviços por meio de associação ou de subcontratação; 
 
 II - cindir-se, ou, com outrem, fundir-se ou participar de incorporação, e 
 
 III - transferir, no todo ou em parte, o Contrato ou obrigações dele originárias. 
 

 
CLÁUSULA 8ª - DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORE S DAS MULTAS 

 
8.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 a Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE  poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
 
 8.1.1. advertência; 
 
 8.1.2. multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses e condições: 
 
  8.1.2.1. - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por 
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por 
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cento), sobre o valor relativo à parcela do cronograma físico financeiro não cumprida, ou do 
previsto neste contrato quando não houver cronograma. 
 
  8.1.2.2. - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total, ou 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do cronograma físico financeiro 
não cumprida, no caso de inexecução parcial, ou do previsto neste contrato quando não houver 
cronograma. 
 
 8.1.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.2.  As sanções previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3. e 8.1.4. poderão ser aplicadas juntamente 
com as do subitem  8.1.2., nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.3. Será aplicada a sanção de advertência  nas seguintes condições: 
 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou 
a integridade patrimonial ou humana;  

 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da Administração Pública, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave; 

 
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

 
d) A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento), da 

execução do contrato. 
 
8.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando a CONTRATADA deixar de 
executar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do previsto para o período no cronograma físico 
financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização, ou do previsto neste contrato quando 
não houver cronograma. 
 
Percentuais referidos no item 15.4 serão apurados com base na fórmula abaixo: 

 
PE= (VPCE/VPC) x 100 
PE= Percentual executado 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou neste contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou neste contrato 

 
8.5. Será configurada a inexecução total  do objeto quando houver atraso injustificado para o 
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 
8.6. Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando ocorrer o não atingimento 
do percentual acumulado previsto para o período no cronograma físico-financeiro apresentado 
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pela Contratada e aprovado pela fiscalização, ou do previsto neste contrato quando não houver 
cronograma. 
 
8.7. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 8.6 serão calculados observando-se o 
seguinte critério: 
 
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC 
Da= dias de atraso 
DPC= dias previstos no cronograma para a conclusão 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou neste contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou neste contrato 

 
8.8. De acordo com o artigo 88 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos 
incisos III e IV do seu artigo 87, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão do Contrato 
decorrente desta Licitação: 
 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes 
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) demonstrem não possuir inidoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
 
8.9. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado dos créditos que a 
CONTRATADA  vier a fazer jus perante a Administração, acrescidos de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
8.10. A aplicação de multas, ou de outras penalidades, deverá obedecer ao seguinte 
procedimento: 
 
 I - deverá o representante da CONTRATANTE responsável pela execução deste Contrato, 
elaborar Comunicado de Infração, o qual deverá: 
 

a) descrever a infração observada, indicando todos os elementos necessários para 
identificá-la e individualizá-la, e 

 
 b) indicar o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado. 
 
 II - o Comunicado de Infração será autuado em apenso ao processo administrativo 
referente a este Contrato e, imediatamente, submetido ao Diretor do Departamento responsável 
pelo acompanhamento do contrato; 
 
 III - por despacho, deverá o Diretor do Departamento responsável receber ou arquivar o 
expediente de Comunicado de Infração; 
 
 IV - no caso de o receber, deverá, também, determinar que seja a CONTRATADA 
notificada para, em até cinco dias úteis, exercer o seu amplo direito à defesa e ao contraditório 
(conf. artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal); 
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 V - deverá acompanhar a notificação cópia do Comunicado de Infração e do despacho que 
o recebeu, além de, obrigatoriamente, nela constar que "no caso de não ser oferecida defesa no 
prazo fixado, presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos do Comunicado de Infração"; 
 
 VI - recebida a defesa, que deverá estar acompanhada de todos os documentos que a 
CONTRATADA julgar oportunos para a sua defesa, o Diretor do Departamento responsável a 
apreciará, deferindo as provas que forem solicitadas e que, por ele, forem consideradas 
pertinentes; 
 
 VII - caso tenham sido deferidas provas, serão estas produzidas, às custas da 
CONTRATADA. 
 
 VIII - após a instrução, ou não havendo esta, ou ainda, no caso de não ser oferecida 
defesa, elaborará o Diretor do Departamento responsável, despacho/manifestação, onde 
concluirá pela aplicação da pena ou pela improcedência da imputação feita pelo Comunicado de 
Infração; 
 
 IX - para os casos onde a penalidade cabível for aquela disposta pelo artigo 87, inciso IV 
da Lei Federal 8.666/93, a competência para sua aplicação é exclusiva do Secretário Municipal 
(artigo 87, § 3º da mesma Lei Federal). 
 
 X - se a decisão for pela aplicação da pena, será a CONTRATADA disto notificada para, 
em 10 (dez) dias úteis, efetuar o pagamento da multa ou, querendo, requerer reconsideração do 
despacho, nos prazos legalmente estabelecidos (artigo 109, inciso I, “f” e inciso III da Lei Federal 
8.666/93); 
 
 XI - a partir do próprio dia da notificação mencionada no inciso anterior iniciar-se-á a 
suspensão de pagamentos, independentemente da interposição ou não de recurso administrativo; 
 
 XII - havendo requerimento de reconsideração do despacho, serão os autos novamente 
remetidos a autoridade que emitiu a decisão, que o opinará pelo acolhimento ou não do pedido e, 
em seguida, serão eles remetidos à autoridade administrativa imediata e superior, para reforma 
ou manutenção da decisão anterior; 
 
 XIII - caso a CONTRATADA não efetue o pagamento da multa no prazo assinalado, será a 
multa descontada de qualquer eventual pagamento a ser realizado, cessando, para esta hipótese, 
a suspensão de pagamentos mencionada no inciso XI; 
 
 XIV - não havendo pagamento a ser realizado, será a multa inscrita na Dívida Ativa, para 
cobrança executiva. 
 
8.11. Os prazos mencionados nesta cláusula terão o seu início no dia útil seguinte ao do 
recebimento da notificação. 
 
8.12. A aplicação das penalidades previstas neste contrato não prejudicará a aplicação de outras 
penas previstas na lei ou em regulamento, especialmente a de rescisão do contrato, bem como a 
responsabilidade administrativa, cível ou criminal que no caso couber. 
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CLÁUSULA 9ª - DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
9.1. A exclusivo critério da CONTRATANTE, poderá ser rescindido de "pleno jure" o contrato, 
entre outros, nos seguintes casos: 
 
 I - os previstos na cláusula 8ª; 
 
 II - não início dos serviços dentro de dez dias, contados do dia seguinte ao do recebimento 
de ordem de serviço, prazo este já integrante do prazo total de execução; 
 
 III - lentidão no ritmo de execução face das várias etapas da obra conforme previstas no 
Cronograma Físico Financeiro. 
 
 IV - interrupção do serviço por mais de trinta dias; 
 
 V - execução dos serviços por meio de terceiros, sem expressa anuência da 
CONTRATANTE: 
 
 VI - infração, ou reincidência de infração, a qualquer cláusula do contrato, se a rescisão for 
julgada conveniente pela CONTRATANTE; 
 
 VII - nas hipóteses previstas pelo artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
 VIII - ocorrência de fatos considerados como suficientes para caracterizar, a juízo da 
CONTRATANTE, a rescisão, e 
 
 IX - outros, previstos em lei ou por regulamento. 
 
9.2. As rescisões administrativas serão sempre motivadas formalmente nos autos do processo 
administrativo referente a este contrato e deverão ser processadas, no que couber, de acordo 
com o procedimento descrito no item 8.11. 
 
9.3. O disposto no item anterior não se aplica nos casos em que a infração contratual se der por 
motivo de força maior ou caso fortuito plenamente justificado e aceito pela CONTRATANTE. 
 
 9.3.1. A justificação do motivo de força maior ou de caso fortuito será efetuada 
administrativamente, em autos em apenso ao processo referente à execução deste contrato. 
 
 9.3.2. A juízo do representante da CONTRATANTE, ou de outra autoridade competente, o 
contrato poderá ser suspenso até apreciação definitiva da justificação mencionada no item 9.3.1. 
 
CLÁUSULA 10ª - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CO NTRATANTE NOS CASOS 
DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 77 DA L EI FEDERAL Nº 8.666/93 DE 

21/06/93 
 
10.1. A CONTRATADA concorda e reconhece expressamente os direitos da CONTRATANTE, 
consignados neste instrumento, na lei ou em regulamento, no caso de rescisão administrativa 
deste contrato na forma prevista no Art. 77 Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93. 
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CLÁUSULA 11ª - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO A PROPOSTA  E A LICITAÇÃO  
 
11.1. Fica vinculado este contrato a proposta e ao processo de licitação que autorizou a sua 
celebração. 
 

CLÁUSULA 12ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A EXECUÇÃO D O CONTRATO E 
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

 
12.1. Na execução será aplicada a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93, e, nos casos em que esta 
for omissa aplicar-se-á subsidiária e sucessivamente, a legislação municipal, preceitos de direito 
público e as normas legais aplicáveis. 
 

CLÁUSULA 13ª - DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS 
 
13.1. Caso sejam imprescindíveis para boa execução das obras, serviços não previstos neste 
contrato ou alterações no Projeto Básico, poderão estes ser efetuados mediante autorização da 
CONTRATANTE e aditamento a este contrato. 
 
13.2. Os aditamentos contratuais deverão respeitar o limite fixado pelo Art. 65 parágrafo 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93 de 21/06/93. 
 
13.3. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre que 
juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder as adequações que se fizerem 
necessárias, em face de eventuais alterações na legislação federal que regulamenta a matéria, 
especialmente no que se refere a questão de eventual reajuste. 
 

CLÁUSULA 14ª - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
14.1. É obrigação da CONTRATADA demonstrar, junto à Secretaria de Planejamento da 
CONTRATANTE, durante todos os meses de duração do contrato, que mantém as mesmas 
condições de habilitação, principalmente quanto a encargos previdenciários, que demonstrou na 
fase de habilitação da licitação. 
 
14.2. Caberá à CONTRATANTE, exigir a demonstração, mês a mês, da situação regular junto ao 
INSS, com relação ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

CLÁUSULA 15ª - DA GARANTIA 
 
15.1. Para garantir a plena execução do presente Contrato, a CONTRATADA, deverá no ato de 
sua assinatura, oferecer a garantia, na modalidade de caução em dinheiro, títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança bancária, com expressa declaração de renúncia, por parte do 
fiador, do benefício de ordem assegurada no art. 827, caput, do Código Civil, correspondente a 
5% (cinco por cento)  do valor do contrato, que deverá viger até o cumprimento integral de todas 
as obrigações estabelecidas no contrato a que se referir. 
 
 15.1.1. A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do presente 
contrato, na Secretaria de Assuntos Jurídicos, Divisão de Formalização e Atos. 
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 15.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com 
antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a 
garantia contratual vigente até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do objeto do 
contrato. 
 

15.1.3. Em caso de aditamento do Contrato, a CONTRATADA, complementará a garantia, 
na mesma proporção do aditamento. 
 
15.2. A CONTRATANTE descontará da garantia prestada, toda importância que, a qualquer título 
lhe for devida pela CONTRATADA em decorrência do Contrato objeto da presente licitação. 
 
15.3. A devolução da garantia, dar-se-á após 30 (trinta) dias do recebimento definitivo da obra em 
questão. 
 
 15.3.1. Para a devolução da garantia prestada, a CONTRATADA deverá solicitar através 
de processo interno a ser aberto junto à Divisão de Protocolo, situada na rua José de Alencar nº 
123 - andar térreo - Paço Municipal, no horário compreendido entre 8h15 e 17h00, anexando 
cópia da garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou original da guia de recolhimento e 
ainda cópias do contrato e do termo de recebimento definitivo da obra. 
 
 
 
 

CLÁUSULA 16ª - DO FORO  
 
16.1. O Foro competente para dirimir, qualquer questão oriunda deste contrato é o da Comarca 
de Itajubá, com a renúncia de outro, por mais privilegiado que seja. 
 
16.2. E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento, juntamente com duas 
testemunhas abaixo, para que as cláusulas aqui avençadas produzam os seus jurídicos e legais 
efeitos.   
 
 
Itajubá,  ... de ............... de 2014. 
 
 

CONTRATANTE: 
 

CONTRATADA: 
 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VII 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 

 

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a 
elaboração do Contrato.elaboração do Contrato.elaboração do Contrato.elaboração do Contrato. Tais dados deverão estar de acordo com os que integrarão à 
respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento. 

Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante. 

RAZÃO SOCIAL DA  LICITANTE: ...........................................................................  
CNPJ:  ...........................INSC. ESTADUAL: ....................... INSC. MUNICIPAL: .....................  
  
TELEFONE:  (....)  ............................................ FAX:  (....) .........................................................  
  
ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado) :v ................... 
..................................................................................................................................................... 
 
SÓCIO(S)  REPRESENTANTE(S)  DA  EMPRESA  –  ADMINIS TRAÇÃO: 
 
1 - NOME COMPLETO: ............................................................................................................. 
RG (com órgão e estado emissor):  .................................   CPF:............................................... 
 
2 - NOME COMPLETO: ............................................................................................................. 
RG (com órgão e estado emissor) :................................   CPF: ................................................. 
 
QUEM ASSINARÁ O CONTRATO: 
(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do 
respectivo contrato, será necessário a apresentação de procuração com poderes específicos 
para assinar contratos). 
 
NOME COMPLETO:  ..................................................................................................... 
 
ESTADO CIVIL:  .............................   NACIONALIDADE:  ............................................... 
 
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: .................................................................................                                    
 
RG (com órgão e estado emissor):  ....................................... CPF: ..................................... 
 
ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bair ro, cidade, estado) : .................. 
.....................................................................................................................................................
..................... 
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ANEXO VIII 

 
Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos Equipamentos e  

Equipes Técnicas. 
  
 

À 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014  
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAV IMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - SEMOB  
 
 
A empresa .............................................................., com sede na ............................., C.N.P.J. nº 

.................................., representada por seu(sua) ....................., o(a) Sr.(a) ......................., 

declara, sob as penas da lei, que disponibilizará todos os equipamentos, maquinário, equipes 

técnicas e tudo mais que se fizer necessário, em quantidade e perfeita condição de atendimento 

para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº ........................, conforme 

especificações do edital e seus Anexos. 

 
Por ser expressão da verdade, subscrevemos. 
 

 
 

Local e data 
______________________________ 

NOME 
RG 

CARGO 
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ANEXO IX 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 

(PLANTAS) 
 
 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 

 

Página 42 / 44 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
ANEXO X 
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ANEXO XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE SALDO CONT RATUAL 

 
Eu, _____________________________, na condição de representante legal da empresa 
__________________ declaro, sob as penas da lei, que nesta data, a mesma detém os seguintes 
contratos assinado, independente da emissão e Ordem de Serviço, com os respectivos saldos 
contratuais: 
 
 
CONTRATANTE   NR. CONTRATO     OBJETO        SALDO CONTRATUAL 
 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
 

DATA: 
 
 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA LEGAL DA EMPRESA 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE NÃO HAVER SALDO CONTRATUAL 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, _____________________________, na condição de representante legal da empresa 
__________________ declaro, sob as penas da lei, que nesta data, a mesma não detém 
contratos. 

 
 

 

DATA: 
 
 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO XII – MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
  
 

CREDENCIAL 
 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o Sr. ____________________________, brasileiro, 
(estado civil), (profissão), Identidade n.º ______________, CPF n.º _________________, 
residente e domiciliado à Rua ____________________, n.º _______, na cidade de 
___________________, Estado de ________________, para representar a nossa empresa nas 
Sessões de Recebimento e Abertura de documentação de Habilitação e das Propostas referentes 
à Licitação xxxxxxx , podendo praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste 
credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor recursos administrativos ou para renunciar 
a esse direito em nome da outorgante, com relação a qualquer fase do procedimento licitatório 
acima referido.  
 
______________________, _____ de _________________ de ______  
 
 
 

_____________________________________________ 
(ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) DA EM PRESA, SOBRE CARIMBO. 

 
 

OBS: A assinatura deverá ser reconhecida em cartório. 
 


		2014-04-25T16:38:25-0300
	GIOVANI VINICIOS RAPONI:73891770634




