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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 03/2015 

PROCESSO Nº 167/2015 
ABERTURA: 23/9/15 às 14:00 horas 

JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL 
 
I – DO PREÂMBULO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designada pela 
Portaria  nº. 299/2014 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. 147/14 e demais normas específicas que integram este Edital. 
 
II – DO OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO DE REDE E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL CARNEIRO JÚNIOR, a ser analisado e julgado 
no dia 23/9/2015 às 14:00 horas, no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 
500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 
III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
1. Somente poderão apresentar proposta, empresas legalmente estabelecidas e que satisfaçam as condições deste Edital e de seus 
anexos. 
 

2. Não poderão participar da licitação: 
a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar por órgãos da 
Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
 

3. 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 23/09/2015, improrrogavelmente, 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 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/15 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 

ENVELOPE 02 
PROPOSTA COMERCIAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/15 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 

OBS. A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA COMPREENDE: ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA E 
SÓCIOS, TELEFONES FIXOS, FAX E CELULAR DA EMPRESA E DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, ENDEREÇO 
ELETRÔNICO (E-MAIL DA EMPRESA E DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS). 
 

IV – DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos 
solicitados, sob pena de inabilitação. 
 

2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em (Art. 28 da Lei 8.666/93): 
a - Cédula de identidade; 
b - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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c - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em (Art. 29 da Lei 8.666/93): 
a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal –; 
b) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante; 
c) Certidão negativa de tributos municipal, mobiliários e imobiliários, emitida pela PREFEITURA da sede do licitante; 
d) Certidão Negativa de Débitos Previdenciárias – Previdência Social –; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – demonstrando situação regular; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 

4. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em (Art. 30 da Lei 8.666/93): 
a) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO V –;  
b) Atestado de visita técnica que será realizada às 14:00 horas do dia 21/09/2015 – 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; 
b.1) A visita técnica deverá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela empresa interessada em 
participar do certame. Carta de Credenciamento – ANEXO VI – da empresa assinada pelo responsável legal, juntamente com o 
contrato social em vigor; 
 
b.2) A empresa deverá protocolar os documentos para a realização da Visita Técnica até às 13 horas e 45 minutos do dia 
21/09/2015, no serviço de protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson 
Dias, nº 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, (35)3692-1748. 
 

c) Prova de registro e quitação junto ao CREA; 
d) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
visando à comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes; 
d.1) As Licitantes deverão apresentar, também, atestados visando comprovar a capacidade técnica necessária para execução dos 
serviços objeto deste Edital, tais como: 
 

 Serviços de ampliação ou reforma ou melhoria ou eficientização de sistema de iluminação pública, com fornecimento de 
material; 

 Iluminação pública decorativa, artística, ornamental ou de realce em monumentos, obras de arte, edifícios públicos; 
 Administração, controle, manuseio e acondicionamento de materiais retirados do parque de IP que contenham elementos 

químicos poluentes e sujeitos a contaminação ambiental, tais como lâmpadas de descargas tendo como base a legislação 
ambiental vigente; 

 Operação nas estações transformadoras aéreas. 
 

e) Comprovante de que o responsável técnico é membro do Quadro Permanente da empresa e/ou de vínculo com a empresa licitante, 
através de:  
e.1) Carteira de Trabalho e Previdência Social – fotocópia autenticada – e Ficha ou folha do Livro de Registro de Empregados – 
fotocópia autenticada – ou;  
e.2) Contrato Social – fotocópia autenticada – ou;  
e.3) Contrato particular firmado com a empresa proponente, comprovando que o referido profissional é também responsável técnico 
da empresa registrado na entidade competente – fotocópia autenticada com firma reconhecida;  
f) Declaração – Termo de Compromisso – da Licitante de que o responsável, detentor dos atestados técnicos referidos acima, será o 
responsável técnico pela execução da obra, conforme – ANEXO VII –; 
g) Caso a empresa licitante necessite substituir este profissional, dever-se-á apresentar imediatamente para apreciação da 
PREFEITURA o novo responsável. Este deverá conter em seu acervo, atestado técnico de execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, conforme previsto neste edital;  
h) declaração de que a empresa licitante possui em disponibilidade os equipamentos e pessoal para execução do objeto da presente 
licitação – ANEXO VIII. 
i) Indicação da equipe técnica que executará os serviços, com apresentação dos nomes dos responsáveis por cada uma das atividades 
a serem desempenhadas, acompanhadas dos currículos resumidos e da ciência e concordância do profissional em sua indicação. Será 
inabilitada a empresa que não apresentar, em sua equipe técnica, como membros do quadro técnico registrado no CREA, no mínimo, 
além do (s) engenheiro (s) responsável (eis): um engenheiro de segurança do trabalho, um responsável técnico ambiental (técnico ou 
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engenheiro ambiental) e um eletrotécnico com experiência em serviços de construção de redes elétricas de distribuição, para 
acompanhamento dos serviços em campo e elaboração de projetos. A proponente deverá apresentar curriculum-vitae e prova de 
vínculo empregatício de toda a equipe técnica. 
j) CRC (Certificado de Registro Cadastral da CEMIG), para obra PART – Grupo de mercadoras 832. 
 
5. A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira consistirá em (Art. 31 da Lei 8.666/93): 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentado na forma da lei, assinados 
por profissional competente e pelos diretores da empresa, vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando 
a boa situação econômico-financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices: de Liquidez Corrente (ILC), igual ou 
superior a 1,00, índice de Solvência Geral igual ou superior a 1,00 e Endividamento Geral (EG) menor que 1,00. Os índices serão 
obtidos pelas fórmulas: 
 
1 - Liquidez Corrente =    Ativo Circulante   ≥ 1,00 

 Passivo Circulante 
 
2 - Solvência Geral =                Ativo    Total               ≥ 1,00 

           Passivo Circ + Ex. a Longo Prazo 
 
3 - Índice de End. Geral:  Passivo  Circulante + Exigível a Longo Prazo  < 1,00 
                                                                     Ativo Total 
 
Apresentar estes Índices e fórmulas já calculadas, em papel timbrado da empresa e/ou escritório de contabilidade, assinado 
por profissional competente e pelos diretores da empresa, devidamente qualificados, com número de documentos e registro 
profissional da entidade competente, com carimbo do CNPJ/MF da empresa. 
 
b) As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as demonstrações contábeis e as demais 
empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do livro diário devidamente arquivado no órgão competente, assinado por 
contador com registro no CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento; 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a licitante possua sua sede, com 
data não superior a sessenta – 60 – dias da data designada para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da 
presente licitação. 
 
6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de fotocópia autenticada em cartório 
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos, que 
estejam numerados e na ordem prevista neste Edital, a licitante poderá ainda autenticar as fotocópias dos documentos na Secretaria 
Municipal de Planejamento, lotada no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, 
nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, Tel.:  35 3692-1734, desde que observado o prazo de vinte e 
quatro horas de antecedência da data de abertura do processo. 
 

7. As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter sua data de expedição anterior a 
sessenta – 60 – dias da data de abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação. 
 

8. Todos os documentos deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. 
 

9. Declaração de mão-de-obra infantil, conforme Lei Federal nº. 9.854/99, de acordo com o modelo do ANEXO X. 
 

10. Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fatos impeditivos à habilitação conforme modelo 
ANEXO XI. 
 

V – DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
 

1. A empresa licitante proponente deverá preencher Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total – ANEXO II –, (por rua e total), 
que integram o presente Edital, com os preços unitários e total. Será aceita planilha computadorizada pela proponente, desde que 
guarde, sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha da PREFEITURA, no que se referem às atividades, unidades 
e quantidades. 
2.  O preço proposto deverá compreender todas as despesas com mão de obra e encargos sociais – inclusive adicional de 
insalubridade, seguros, e demais encargos necessários –, materiais, ferramentais e equipamentos, custos com o controle tecnológico 
obrigatório, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Edital, ABNT E 
PREFEITURA, necessários à perfeita execução de todos os serviços, assim como sua remuneração e lucro.  
3. Na hipótese de incoerência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro. 
4. O prazo de validade da proposta é de no mínimo noventa – 90 – dias. 
5. Não poderão constar das propostas, reduções, descontos e ou ofertas especiais e nem propostas alternativas. 
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6. Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 
7. Anexo à proposta a empresa deverá apresentar o cronograma físico-financeiro dos serviços, com prazo de execução de 7 
(sete) meses, conforme (Anexo III) do edital; 
8. O objeto ora licitado será adjudicado a uma única empresa licitante. 
9. O preço máximo estipulado para o pagamento pela PREFEITURA à execução dos serviços é de DOIS MILHÕES, 
QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS, DEZESSETE CENTAVOS – R$ 
2.437.803,17 –, conforme Inciso X do artigo 40 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
10. Anexo à PROPOSTA COMERCIAL a empresa licitante deverá apresentar também a Planilha Demonstrativa de Composição de 
Custos – Composição Analítica – com a Lista de Materiais – lista resumida com quantitativo dos materiais – e cotação real desses 
materiais, com detalhamento dos equipamentos, da mão-de-obra, de BDI, das Leis Sociais e dos Tributos Federais, Estaduais e 
Municipais, em conformidade total com a Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total – ANEXO II – e o Memorial Descritivo – 
ANEXO I –, para a análise técnica a ser realizado pelo Departamento de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais, visando à viabilidade de execução do objeto licitado, sob pena de desclassificação.    
 
VI – DOS RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 
1. A abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA realizar-se-á no dia, hora e local fixados no item II deste Edital em 
reunião pública, presente os membros da Comissão e os representantes das empresas licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se 
os trabalhos da licitação de acordo com as fases estabelecidas neste item. 
 
2. As empresas licitantes que não cumprirem o estabelecido no número 3 do item III, não terão seus envelopes abertos e serão 
considerados desqualificados. 
 
3. Aberta à reunião, os representantes das empresas licitantes presentes serão convidados a rubricar, juntamente com os membros da 
Comissão, os invólucros que encerram as propostas das concorrentes, após o que, processar-se-á a abertura dos envelopes que 
contêm os documentos de habilitação, para exame e eventual impugnação por parte de quaisquer representantes. 
 

4. Caso não haja possibilidade de apreciação imediata, a Comissão designará nova data e horário para a realização de segunda 
reunião, destinada à proclamação do resultado da habilitação. 
 

5. Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido formuladas, cumprirá à Comissão anunciar 
sua decisão com respeito à habilitação das empresas licitantes e consultá-las sobre seu eventual interesse na interposição de recursos 
e retenção de prazo para esse fim. 
 

6. Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, às empresas licitantes é outorgado o prazo de cinco – 05 – 
dias úteis para protocolizar a petição do recurso. 
 

7. Julgados os recursos referentes à habilitação, a Comissão comunicará o resultado às empresas licitantes, designando nova data para 
abertura dos envelopes de nº. 02 PROPOSTA COMERCIAL. 
 

8. Havendo renúncia expressa, por parte das empresas licitantes, do seu direito de interporem recurso contra a decisão da Comissão 
no que tange à habilitação, proceder-se-á a abertura dos envelopes de nº 02 PROPOSTA COMERCIAL, das empresas licitantes 
habilitadas, fazendo-se rubricar as vias das propostas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
das empresas licitantes presentes, e devolvendo-se os envelopes nº. 02 às empresas licitantes inabilitados. 
 

9. Para ter direito a manifestar-se no curso do procedimento licitatório, inclusive para renunciar ao direito de interpor recurso, cada 
empresa licitante deverá indicar um representante, devidamente munido de Carta de Preposição – ANEXO IX –, assinada por quem 
de direito e com firma reconhecida. 
 
VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

1. Após decisão sobre os recursos interpostos na fase de habilitação, processar-se-á o julgamento das propostas.  
 

2. Será classificada em primeiro lugar a empresa licitante que apresentar o MENOR PREÇO, Planilha de Serviços e Preços 
Unitários e Total – ANEXO II –, e devidamente justificado na Planilha de Composição de Custos – Planilha Analítica –, atendidas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo segundo do artigo 3º da Lei nº 
8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados; 
 
4. Serão desclassificadas: 
a) As propostas em que contenham qualquer supressão ou alteração nas planilhas do ANEXO II; 
b) As propostas que não atendam às exigências deste Edital; 
c) Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, conforme item V-9. deste Edital, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
d) Propostas que não atendam ao item V-10. deste edital. 
 
5. Não serão considerados vantagens não previstas no Edital e seus anexos. 
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VIII – DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS 
 
1. Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas. 
 

2. A empresa licitante vencedora deverá ainda: 
 

a) Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, dos órgãos 
ambientais, de segurança do trabalho e pelo MUNICÍPIO na execução dos serviços; 
b) Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar a plena execução dos serviços objeto 
desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, sendo estes de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora; 
c) Manter os equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, especialmente as máquinas e o veículo de transporte dos 
empregados, de forma a evitar acidentes de trabalho e atraso na execução dos serviços respectivamente, assegurando os resultados 
esperados; 
d) Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os mesmos por qualquer defeito técnico 
estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços; 
e) Dispor e fazer uso de material e equipamentos de proteção – isolamento – e de segurança pessoal, necessários e obrigatórios a 
execução destes serviços; 
f) Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, devendo a carga de trabalho semanal ser de quarenta e quatro horas – 44 h –, de 
conformidade com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, devendo a todo trabalho que se fizer necessário além da 
carga semanal algures referida, executados nos dias de sábados, domingos e ou feriados, serem pagos como horas extras, por conta 
exclusiva da empresa licitante vencedora; 
g) Competirá à empresa licitante vencedora e contratada, a admissão e dispensa de empregados dentro das exigências das leis 
trabalhistas, em conformidade com a Convenção Coletiva dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de 
Minas Gerais – Itajubá; 
h) Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas necessárias a execução dos serviços, devidamente 
registrados, com comprovação mensal deste registro através do Livro de Registro de Empregados, das guias de recolhimento das 
contribuições previdenciárias, dos depósitos do Fundo de Garantia e da SEFIP; 
i) Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada experiência na atividade registrada em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, com no mínimo seis – 06 – meses de registro na atividade, deverão ser idôneos e de boa apresentação; 
j) Afastar, dentro de vinte e quatro horas – 24 h – da comunicação que por escrito e nesse sentido lhe fizer o MUNICÍPIO, qualquer 
de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e 
experiência na execução dos serviços, correndo por conta exclusiva da empresa licitante vencedora quaisquer ônus legais, trabalhistas 
e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão 
ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica; 
k) Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do MUNICÍPIO por meio de recomendações ou 
de instruções escritas, além de observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
l) Refazer, sem qualquer ônus ao MUNICÍPIO, os trabalhos executados deficientemente ou em desacordo com as instruções 
emanadas da fiscalização do MUNICÍPIO, se responsabilizando inclusive pelos materiais e mão-de-obra a serem empregados 
pela correção dos serviços não aprovados pela fiscalização; 
m) Comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços. 
 

3. Permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do MUNICÍPIO e a inspeção dos serviços, em qualquer momento, devendo prestar 
os informes e esclarecimentos solicitados. 
 

4. A empresa licitante vencedora contratada deverá fazer um relatório – Livro Diário de Obras – para o registro diário de todas as 
ocorrências da obra. Deverão ser anotados os serviços, a mão-de-obra – número de empregados e atividades respectivas – os 
materiais empregados e também qualquer fato referente à obra como: intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas a 
obra, entre outras. O fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável pela obra o Livro Diário de Obras. 
  

5. A empresa licitante vencedora contratada deverá executar os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 
ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo MUNICÍPIO. 
 

6. A empresa licitante vencedora contratada deverá respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, as determinações do MUNICÍPIO. 
 

7. Para a perfeita consecução do objeto do presente certame, faz-se necessário o acompanhamento de um engenheiro habilitado 
conforme este Edital, devendo este responsável, estar presente obrigatoriamente durante os acertos, formas, métodos e detalhamentos 
para a execução dos serviços, bem como apresentar qualquer interferência em tempo hábil, para que o MUNICÍPIO tome as devidas 
providências na solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos serviços ora licitados, com capacidade e poderes 
bastantes para representar a contratada perante a Fiscalização do MUNICÍPIO e resolver quaisquer questões inerentes aos serviços. 
 

8. A empresa licitante vencedora contratada deverá registrar o contrato dos serviços no CREA, e caso o Engenheiro não seja o 
responsável direto pela empresa, deve-se fazer uma ART de desempenho de cargo para o profissional que acompanhará os serviços.  
 

IX – DAS PENALIDADES 
 

1. Caso à adjudicatária se recuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, a PREFEITURA reserva-se o direito de 
optar pela adjudicação à empresa licitante classificada em segundo lugar, sujeitando a empresa faltosa às penalidades previstas em 
Lei. 
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2. Na hipótese do item anterior, aceitando a contratação, a segunda adjudicatária fica sujeita às mesmas condições propostas pela 
licitante classificada em primeiro lugar, inclusive quanto aos preços. 
 

X – DO CONTRATO 
 

1. A empresa licitante vencedora contratada assinará Termo Contratual até dez – 10 – dias após a homologação do resultado – 
conforme minuta constante no ANEXO XII deste Edital –, de acordo com o estabelecido no artigo 62 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

2. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras e serviços, até vinte e cinco por cento – 25% – do valor inicial do contrato; 
 

3. O cronograma de desembolso será realizado conforme cronograma físico-financeiro proposto pela empresa licitante vencedora e 
disponibilidades financeiras da PREFEITURA, conforme ANEXO III deste edital. 
 

XI – DAS GARANTIAS 
 

1. A PREFEITURA, para a garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, exigirá da empresa licitante vencedora o valor 
correspondente a dez por cento – 10% – do valor do contrato, a título de garantia. A contratada poderá optar por uma das 
modalidades de garantia previstas no § 1º. do artigo 56 da Lei Federal nº. 8.666/93. A garantia prestada será liberada ou restituída 
após a execução completa do objeto do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 

2. A empresa licitante vencedora deverá apresentar a garantia citada no tópico, no ato da assinatura do contrato. 
 

XII – DOS RECURSOS 
 

Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrente desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA reger-se-ão pelo artigo 
109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito devidamente fundamentado, assegurado sempre o direito de ampla defesa. 
 

2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, assim como sua revogação por interesse público não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 

3. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 
 

4. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste Edital e de seus Anexos, conforme declaração – 
ANEXO V –. 
 

5. São partes integrantes deste Edital: 
a) Especificações Técnicas – Caderno de Encargos – ANEXO I –; 
b) Planilha de Serviços, Preços Unitários e Total – ANEXO II –; 
c) Cronograma Físico-Financeiro – ANEXO III –; 
d) Projetos Básicos – ANEXO IV –; 
e) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO V –; 
f) Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a visita técnica – ANEXO VI –; 
g) Declaração de que o responsável detentor dos atestados técnicos, será o responsável técnico pela execução dos serviços – ANEXO VII –; 
h) Declaração de Disponibilidade de Máquinas, equipamentos e pessoal Técnico – ANEXO VIII –; 
i) Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes de documentação e proposta – 
ANEXO IX –; 
j) Declaração de Utilização de Mão-de-obra Infantil – ANEXO X –; 
k) Declaração de inexistência de fato impeditivo; - ANEXO XI –;  
l) Minuta de Contrato – ANEXO XII –. 

 
Itajubá-MG, 13 de agosto de 2015. 

 
 

 
 
 

Giovani Vinicios Raponi 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  -  CADERNO DE ENCARGOS 

 
Este relatório técnico é parte integrante do Projeto Executivo de Engenharia para CONTRATACAO 

DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE EXTENSAO, MODIFICACAO DE REDE E 
ILUMINACAO PUBLICA REVITALIZAÇÃO DA AV. CORONEL CARNEIRO JUNIOR, conforme 
croquis específicos. 

As especificações constantes neste Termo de Referência complementam aqueles presentes nas pranchas 
dos croquis e planilha orçamentária. 
As marcas comerciais e/ou fabricantes citados neste memorial devem ser entendidos como uma referência à 
sua qualidade técnica ou de acabamento, não excluindo a possibilidade de utilização de outro material com 
características equivalentes e não apenas similar. 

No caso de haver alguma divergência entre as informações contidas neste Termo de Referência e 
aqueles presentes nos croquis de instalações e/ou planilha orçamentária, deverá ser obedecida à seguinte ordem 
de prevalência: 

- cotas escritas sobre medidas em escala; 
- quanto à forma e disposições: projeto sobre especificação; 
- quanto à denominação e métodos: especificação sobre projeto; 
- projeto e especificação sobre orçamento. 
As normas de execução dos serviços deverão seguir o Decreto n.º 92.100, de dezembro de 1985, em 

qualquer hipótese. 
Qualquer omissão nesta especificação e nos serviços necessários à perfeita execução das obras, 

executados pela Contratada será resolvida à luz da mencionada lei. A Contratada compromete-se a entregar à 
Prefeitura Municipal de Itajubá, um produto de qualidade inquestionável, dentro da boa técnica de construção. 
          A Contratada deverá elaborar e fornecer a Prefeitura Municipal de Itajubá um cronograma de execução 
dos serviços, o mesmo que será aprovado pela Fiscalização da Obra  em  comum  acordo  com  a  Secretaria  
de Obras  e  Serviços  Públicos,  de  modo  a compatibilizar as atividades de construção com as operações dos 
locais citados. Este cronograma será ajustado, a princípio mensalmente ou em intervalos menores dependendo 
da relevância das interferências encontradas. 
           A Contratada deverá ter em conta que algumas atividades poderão ser executadas em dias normalmente 
não laboráveis, como finais de semana, feriados, horário noturno, etc., e em caráter de urgência e de modo a 
não restringir o atendimento no entorno. 
 
II – SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 
A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Itajubá, com quadro de funcionários próprios 
ou terceirizados, tendo acesso livre aos trabalhos em execução e estará apta a decidir sobre a qualidade dos 
materiais a serem empregados e a metodologia a ser usada na execução de serviços, definindo as normas e os 
procedimentos construtivos para situações não consideradas em projeto. 
           A mão-de-obra fornecida pela Contratada, bem como todo o material aplicado, deverá ser sempre de 
primeira qualidade, objetivando, assim, serviço de padrão de qualidade dentro das boas técnicas de 
construção. Todos e quaisquer serviços que não atendam ao exposto acima indicado serão considerados não 
concluídos, não acabados e não aceitos. 
         A Contratada é responsável por todos e quaisquer danos causados às instalações existentes e no local 
onde será executada a obra de reforma e ampliação, sempre e quando estes sejam comprovadamente 
provocados pela negligência ou despreparo da mão de obra e pelo uso de materiais inadequados e imprudência 
técnica. Constatadas tais ocorrências, é obrigação da Contratada a recuperação e reconstrução dos trabalhos 
das áreas danificadas, antes do término da obra, sem custo para a Prefeitura Municipal de Itajubá. 
              A Contratada é obrigada a encaminhar funcionários ao trabalho devidamente uniformizados e limpos, 
identificados e dotados de todos os EPIs, sem os quais não será permitido o acesso ao local das obras. 
Obriga-se também a retirar do local da obra, qualquer funcionário de folha, terceirizado ou subcontratado 
que tenha a critério da Fiscalização apresentado uma conduta  nociva,  inconveniente  e  incompatível  com  os  
bons  costumes  ou  incapacidade técnica comprovada. Também não será permitido o acesso de alimentação, 
refeições ou lanches, no interior das obras. Quaisquer danos a terceiros serão de responsabilidade única da 
Contratada. 
     A Contratada relatará os registros e avaliações dos fatos e ocorrências referente à execução da obra, em um 
livro, denominado de “Diário de Obras”, com páginas numeradas seqüencialmente, aberto quando do início das 
obras e devidamente visado pelos representantes da Fiscalização e da Contratada. Este Diário de Obras é o 
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instrumento hábil das comunicações entre as partes e ficará em local disponível na obra, para as anotações. 
          A Contratada fornecerá a Fiscalização os dados de seu representante e indicará por escrito suas 
atribuições, assim como a conclusão dos trabalhos em suas diversas etapas, condição para a abertura de novas 
frentes de trabalhos, conforme Cronograma. 
        Todos os materiais aplicados em obras obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste 
memorial e submetido, por escrito, à Fiscalização para aceite.  
 
III – OBJETIVOS 
Considerando as condições, a proposta do novo, em harmonia com a arquitetura existente, busca-se o objetivo 
de garantir a funcionalidade e a atualização dos espaços. 
 
IV – PRÉ-REQUISITO 
Por se tratar de obra cujo projeto será, necessariamente, aprovado pela concessionária de energia, CEMIG 
DISTRIBUIÇÂO S/A, a contratada deverá, obrigatoriamente, atender os padrões construtivos e de 
materiais da mesma. Além do projeto, faz-se necessária a comprovação, pela empresa contratada, dos seguintes 
pré-requisitos: 
 
Qualificação Técnica: 
4.1. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 
4.1.1. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da 
empresa e de seus responsáveis técnicos. As certidões emitidas em outros Estados deverão conter visto no 
CREA-MG,  conforme  Lei nº  5.194/66  e  Resolução  nº413/97 do CONFEA;  
4.1.2. Capacidade Técnica Profissional: 
4.1.2.1.  Comprovação  pela  licitante  de  possuir,  na  data  da  entrega  das  propostas, profissional (is) de 
nível superior, detentor de CAT(s) – Certidão (ões) de Acervo Técnico, expedida(s) pela entidade profissional 
competente (CREA), que demonstre a execução de obras e serviços de características semelhantes ao objeto 
desta licitação, observadas as parcelas de maior relevância: 
a) Modificação e extensão de rede de distribuição Urbana; 
 
4.1.3. A comprovação do vínculo do profissional detentor de responsabilidade técnica que faz parte do 
quadro permanente da licitante deverá ser feita mediante: copia do contrato social, registro em CTPS desde 
que acompanhada da ficha de registro de empregado ou Contrato de Trabalho. 
 
4.1.4. Capacidade Técnica Operacional: 
 
4.1.4.1. Comprovação da aptidão da licitante, na data da entrega das propostas, para o desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em  características, quantidades e prazos  com  o  objeto  da  licitação,  
bem  como  de  declarações  formais  assinadas  pelo representante legal da licitante, sob as penas cabíveis, da 
indicação das instalações disponíveis, do aparelhamento técnico adequado e necessário, do pessoal técnico 
especializado e disponível para a realização do objeto deste certame e ainda da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
4.1.4.2. A comprovação de aptidão referida acima deverá ser feita mediante atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas  jurídicas de direito público  ou  privado  em  nome  da empresa, devidamente registrado(s) na 
entidade profissional competente (CREA), por meio da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão (ões) de Acervo 
Técnico, o(s) qual (ais) deverá (ão) comprovar a efetiva execução pela licitante de serviços de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, a seguir discriminadas: 
a) Execução de serviços de ampliação, reforma e melhoria de sistemas de iluminação pública de 
logradouros públicos com alimentação aérea e subterrânea; 
b) Serviços de construção e manutenção de redes aéreas de distribuição de energia elétrica desenergizadas 
classe 15Kv, em instalações convencionais, com fornecimento de materiais; c) Serviços de construção e 
manutenção de redes aéreas de distribuição de energia elétrica desenergizadas classe 15,0Kv, em redes isoladas 
(multiplexadas), com fornecimento de materiais; 
d) Serviços concomitantes de elaboração de projetos e construção de redes de iluminação pública abrangendo,  
no  mínimo,  instalação  de  eletrodutos  e  caixas  de  passagem, lançamento de condutores isolados classe 15,0 
Kv, com fornecimento de materiais; 
e) Serviços de travessia subterrânea por método não destrutivo para instalação de eletrodutos; 
f) Remoção, transporte e acondicionamento de materiais nocivos ao meio ambiente. 
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4.1.5. A comprovação da qualificação da equipe técnica exigida, em função das características próprias do 
objeto em licitação, objetivando garantir a confiabilidade, a continuidade e, principalmente, a segurança dos 
profissionais operacionais envolvidos por se tratar de interferências no Sistema Elétrico de Potência – SEP de 
propriedade da concessionária CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., deverá contemplar, no mínimo: 
a) 01 (um)engenheiro eletricista,  
b) 01 (um) engenheiro civil,  
c) 01 (um) técnico em eletrotécnica e  
d)01 (um) técnico de segurança do trabalho, sendo necessário para os profissionais elencados nos subitens a e c 
a prova de experiência em serviços de modificação de redes de distribuição aéreas de energia elétrica através de 
CAT(s) – Certidão(ões) de Acervo Técnico. 
 
4.1.6. Relações analíticas e pormenorizadas das instalações disponíveis, de máquinas, veículos e equipamentos 
e da qualificação da(s) equipe(s) técnica(s) e administrativa(s) da licitante. 
 
4.1.7. Comprovação de cadastro como fornecedor da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A para os grupos de serviços 
abaixo e possuir no mínimo 3UEB – cadastro junto a CEMIG. 

0832 DTB - OBRA - PART REDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2kV 
0805 DTB – PROJETO DE RDA; 
0806 DTB – TOPOGRAFIA RDA; 

 
4.1.8. Somente serão aceitos os atestados que atenderem as regras dos §§ 1º e 3º do artigo 30 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
V - NORMAS GERAIS PARA EXECUÇÃO 
 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
         A CONTRATADA deverá prever para o serviço, uma administração local compatível com o porte da 
mesma. A equipe deverá ser composta por Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil, Encarregado de Obras, 
Auxiliar técnico, Motoristas e Almoxarife. 
        Caberá à CONTRATADA fornecer todo material, mão-de-obra, ferramentas, maquinário, equipamentos, 
etc., necessários e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade. 
         A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de todos os encargos sociais e demais impostos 
trabalhistas dos profissionais disponibilizados a execução deste serviço, inclusive as despesas com refeições 
e transporte destes funcionários. Essa compreensão é estendida à mão de obra empregada na administração da 
obra. 
 
PROJETOS 
          Será de responsabilidade da CONTRATADA a execução do “As BUILT”. Os desenhos de “As 
BUILT” deverão estar em acordo com os serviços executados no que se referem às dimensões,  localizações  e  
especificações  dos  materiais  e  equipamentos  introduzidos durante os trabalhos. Os desenhos devidamente 
corrigidos pela CONTRATADA deverão ser apresentados em 03 (três) vias impressas e o arquivo digital 
gravado em CD. 
 
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES 
            Os desenhos e especificações anexas são orientativos e definem os sistemas a serem implantados, bem 
como os serviços a serem executados, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o correto 
dimensionamento dos mesmos. 
             A CONTRATADA elaborará desenhos executivos de acordo com os equipamentos a serem fornecidos 
ou com alterações solicitadas após a contratação dos serviços. 
            Caso haja necessidade de pequenas modificações de layout, devido a medidas diferentes dos 
materiais adquiridos daquelas indicadas nos desenhos ou para evitar interferências com outras instalações, 
estas deverão ser executadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
            Antes do início dos serviços, os desenhos executivos elaborados pela CONTRATADA deverão ser 
submetidos à CONTRATANTE para aceite e liberação. Far-se-á necessária a aprovação do projeto pela 
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. 
          Os desenhos executivos aprovados pela CONTRATANTE que contenham incorreções ou omissões não 
isentam a CONTRATADA da responsabilidade sobre eles. 
          Deverá ser elaborado um Plano de Ação junto a FISCALIZAÇÃO para que sejam previstas etapas de 



             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 003/2015 

Página 10 / 33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

trabalho. 
         A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e 
guarda de materiais, equipamentos e instalações que atendam as necessidades da obra, imediatamente após a 
emissão da Ordem de Início, de forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado 
no contrato. 
          Ao final da obra, a CONTRATADA, deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções 
provisórias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa. 
         A CONTRATADA possuirá proteção de apólices de seguro dos materiais e equipamentos, incluídos no 
seu fornecimento, bem como de seguro de acidentes de trabalho para todos que trabalham sob sua 
supervisão. O seguro de materiais e equipamentos incluirá riscos de incêndio, danos durante os transportes e 
etc. 
 
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA – 1 
          Deverá ser considerado para gerenciamento e execução da obra, um engenheiro civil, dois encarregados 
de obras, almoxarife, auxiliarem de engenharia e motoristas de caminhão durante o prazo de execução previsto 
para os trabalhos. 
        Será necessário o recolhimento de taxas referentes às obrigações junto ao CREA/MG e apresentação a 
Fiscalização. 
 
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
        A estrutura da planilha orçamentária foi elaborada de forma a facilitar o entendimento e fiscalização 
durante a execução dos trabalhos, levando em consideração a área ocupada e seus elementos construtivos 
distribuídos. 
 
MONTAGEM DE BARRACO DE OBRAS 
         Será montado em local devidamente autorizado pela CONTRATANTE, barraco de obras em chapa de 
madeira, com banheiros dimensionados para atendimento da equipe de trabalho, local para refeições, escritório 
administrativo e para guarda de ferramentas e equipamentos. 
      Entende-se como instalações sanitárias o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das 
necessidades fisiológicas de excreção. É proibida a utilização da instalação sanitária para outros fins que não 
aqueles previstos acima. 
       A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção mínima de 
um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de um 
para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. 
       Local para refeições precisa ter piso cimentado ou outro material lavável, ter cobertura que o proteja das 
intempéries e ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições, mantendo a ventilação e iluminação 
natural e/ou artificial. Não ter comunicação direta com instalações sanitárias; mesas e assentos em numero 
suficiente para atender aos usuários. 
 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
         Deverá ser previsto a colocação da placa de obra em chapa galvanizada ou vinil, com informações sobre 
a CONTRATANTE e CONTRATADO conforme norma do CREA contendo os nomes do responsável técnico 
pela execução da obra. Como responsável técnico dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar um 
profissional de nível superior com especialidade na área do objeto desta licitação. 
        Sinalização de aviso em placas de advertência removíveis: O local da obra e seus arredores deverão estar 
devidamente sinalizados com a utilização de placas de sinalização removíveis, com sua manutenção durante 
todo o período de execução da obra. A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços, boas 
condições de tráfego e segurança satisfatória com sinalização adequada interna e externa, de fácil interpretação 
pelos usuários. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES SINALIZAÇÃO 
           É obrigatória a colocação de sistema de sinalização, iluminação ou barreiras sempre que se executarem 
atividades de construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. 
 
DEMOLIÇÕES 
       Deverão  ser  realizadas  as  remoções  de  arvores,  equipamentos  urbanos  e  todos  os elementos citados 
nos projetos ou planilha orçamentária. 
       Caso ocorra necessidade, antes de ser iniciada qualquer obra de demolição, as linhas de abastecimento de 
energia elétrica, água e as canalizações de esgoto e de escoamento de água pluvial (se for o caso) deverão ser 
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desligadas, retiradas ou protegidas ou isoladas. 
      Antes de iniciadas as demolições, deverão ser removidos os elementos frágeis. Todas as demolições e 
remoções deverão ser executadas dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados, de forma a se 
evitarem danos ao patrimônio e a terceiros. 
      As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma 
Regulamentadora  NR-18,  do  Ministério do  Trabalho.  Sob  o  aspecto  técnico,  as demolições  são 
reguladas  pela  norma  NBR-5682/77,  da  ABNT.  A  empresa  construtora deverá fazer uma avaliação prévia 
e periódica nos ambientes vizinhos, no sentido de ser preservada a sua estabilidade física. 
    Os materiais retirados passíveis de reaproveitamento serão entregue ao CONTRATANTE ou local 
estipulado segundo critérios da FISCALIZAÇÃO. 
 
REMOÇÃO MANUAL E BOTA-FORA 
      Será procedida periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular na área de atuação 
no decorrer da execução dos serviços. A remoção do entulho, bem como a limpeza dos ambientes, será 
imediata e esmerada não podendo haver acúmulo de entulho nas dependências da Unidade. Toda a circulação 
de entulho nas dependências da Unidade deverá ser feita com entulho de forma adequada e condicionada em 
local apropriado e descartada através de caminhões basculantes ou caçambas metálicas de acordo com a 
legislação municipal em local autorizado. 
 
ESCAVAÇÃO 
     As escavações manuais só podem ser executadas acima do nível de água, natural ou rebaixadas, ou, em 
casos especiais em que seja possível bombear a água sem que haja risco de desmoronamento ou 
perturbação no terreno de fundação, abaixo desse nível podem ser dotados de base alargada tronco-cônica. 
           Os trabalhadores que executarão os serviços deverão utilizar de equipamentos apropriados para 
execução do serviço (sarrilhos metálicos) e EPI´s conforme orientação do Ministério de Trabalho. 
         Nos casos onde a FISCALIZAÇÃO não autorize a escavação manual, deverá ser adotado o Método Não 
Destrutivo (MND) CALÇADAS E PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 
     A CONTRATADA deverá recompor e/ ou executar as calçadas e pavimentos asfálticos conforme 
necessidade dos locais, ora demolidos ou novos, de acordo com as especificações existentes. 
 
LIMPEZA FINAL DA OBRA 
Toda a obra será entregue limpa, devendo ser considerado a remoção manual horizontal e transporte para local 
adequado de entulhos com uso de caminhões basculante ou caçambas metálicas. 
 
VI - ORDEM DE EXECUÇÃO PARA O INÍCIO DO SERVIÇO 
A Ordem de Início para execução dos serviços será emitida pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá 
tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal, aquisição e guarda de materiais, equipamentos 
e instalações que atendam as necessidades da obra, imediatamente após a emissão da Ordem de Início, de 
forma a dar início aos serviços e concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato. 
Para a emissão da Ordem de Início a CONTRATADA deverá apresentar sua planilha orçamentária detalhada. 
O orçamento detalhado deve discriminar no maior grau de detalhamento possível os custos diretos e indiretos 
aplicados na obra, com a utilização de composições de custos analíticas, nas quais os insumos que comporão 
os respectivos serviços sejam objetivamente identificados. 
 
VII - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
As medições dos serviços obedecerão às quantidades de serviços efetivamente executados, sendo de 
responsabilidade de a CONTRATADA apresentar o Cronograma Físico-Financeiro atualizado, ajustado em 
função de inícios ou reinícios de etapas de trabalho ou serviço. 
As  medições  serão  processadas  independentemente  de  solicitação  da  CONTRATADA. Serão 
quantificados os serviços realizados até o  último  dia  do  mês calendário  de  sua realização. O 
processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 
-  Todos  os  itens  constantes  da  planilha  de  quantitativos  e  custos  unitários, originariamente, serão 
apontados em impresso próprio, assinado pela fiscalização. 
 
Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte procedimento: 
 
(a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 
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(b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos termos da alínea 
anterior; 
 
Na medição final ou na medição única será anexado um cadastro técnico dos serviços realizados, com 
todas as plantas, detalhes e especificações. 
 
VIII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MENSAL 
 
A CONTRATADA será responsável pela formatação de um relatório fotográfico mensal, composto por no 
mínimo  16  (dezesseis)  imagens  coloridas  no  tamanho  10x15cm  com legenda, destacando as atividades de 
maior relevância no período. Este relatório será fornecido impresso em 02 (duas) cópias e em meio digital 
(gravado em CD). O Relatório deve conter o período de medição, o objeto contratado e o número da licitação. 
 
IX - AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS 
 
Todos os serviços serão testados e avaliados pela fiscalização antes do aceite da obra. 
 
X - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA 
 
A Planilha Orçamentária junto com o Cronograma está anexa a este Termo de Referência. 
 
Os Serviços não constantes no orçamento e que não façam parte da planilha, terão seus preços acordados e 
aceitos pela fiscalização mediante a apresentação e comprovação de 03 (três) propostas orçamentárias obtidas 
no mercado. 
 
XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
 

Prestar serviços mantendo uma equipe técnica disponível diariamente, cumprindo o cronograma  
estabelecido  para  realização  dos  serviços  descritos  nas  Especificações Técnicas; 

Realizar os serviços de acordo com as normas técnicas da CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A, ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras resoluções concernentes ao objeto das Especificações 
Técnicas; 

Apresentar à Contratante a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências do local 
da prestação dos serviços, comunicando qualquer alteração e Autorização prévia expedida pela Fiscalização; 

Manter os empregados devidamente uniformizados para o desempenho de suas funções, 
portando crachá de identificação; 

Manter supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou 
preposto para tratar com a Contratante, devendo o mesmo apresentar à fiscalização o diário com as ocorrências; 

Iniciar a execução dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço, devendo cumprir 
integralmente o contrato firmado, atendendo as Especificações Técnicas e com os serviços devidamente 
aprovados pela fiscalização; 

Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados e especificados, sem a devida 
anuência da Contratante, assumindo ainda assim toda responsabilidade pelos serviços prestados objeto das 
Especificações Técnicas; 

Prever pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem 
interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, faltam ao serviço, demissão e outros análogos, 
obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

Atender de imediato as solicitações quanto às substituições de pessoal consideradas inconveniente ou 
inadequadas para a prestação dos serviços; 

Comunicar, verbal e imediatamente à Contratante todas as ocorrências anormais verificadas na 
execução dos serviços e, no menor espaço de tempo possível, reduzir a escrito   as   comunicações   
verbais,   acrescentando   todos   os   dados   e   circunstâncias necessárias para esclarecer os fatos; 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam 
prontamente a atender; 

Fornecer à Contratante, juntamente com fatura de serviços, relatório de serviços executados, 
contendo  registro  de  todo  o  trabalho  realizado  no  período,  abrangendo, materiais e equipamentos 
utilizados, bem como relatório fotográfico; 
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Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em 
decorrência da sua condição empregadora, apresentando mensalmente a comprovação de recolhimento do 
FGTS e INSS referente à força de trabalho alocada às atividades objeto desta contratação, sem a qual não serão 
liberados os pagamentos das faturas apresentadas; 

Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  ter  como  vítimas  os empregados 
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 
legais para o exercício da atividade; 

Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias que venham a ser causada por 
seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço. Desde  que fique  comprovada  sua  
responsabilidade,  de  acordo  com  o  art.70  da  lei  n°8.666/93; 
 

Manter durante a execução dos serviços às condições da habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando se exigido os comprovantes de regularidade fiscal; 

Prestar os serviços nos horários e prazos estabelecidos pela Contratante; 
 

Comunicar  por  escrito os serviços que necessitarem  de  ser  executados fora  do expediente 
normal de trabalho,  e providenciar  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas anteriores à execução dos 
serviços; 

Instruir o pessoal quanto à necessidade de acatar as orientações da Fiscalização local, bem como 
das normas disciplinares do Ministério da Saúde; 

Empregar boa técnica na execução dos serviços, de acordo com o previsto nas Especificações 
Técnicas; 
 

Refazer corretamente os serviços rejeitados pela  Fiscalização  devido  ao  uso  de materiais que 
não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade 
considerados como mal executados; 

Manter em perfeito estado de limpeza os locais ao longo do decorrer dos serviços; 
 

Arcar com o transporte e deslocamento interno de todo o material necessário à execução dos 
serviços. Os materiais remanescentes de serviços executados serão selecionados pela Fiscalização, depositados 
em área a ser definida, cabendo à CONTRATADA o descarte do material não aproveitável; 

Manter  durante  a  vigência  do  Contrato,  a  compatibilidade  com  as  obrigações assumidas,  
bem  como  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificações  exigidas  na licitação; 

Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a seus funcionários, exigidos pelas 
Normas vigentes ditadas pela ABNT e Secretaria de Segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 

A CONTRATADA não está, em hipótese alguma, autorizada a realizar serviços alternativos, sem 
prévia autorização por escrito, da Fiscalização do Contrato; 

Responder por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do Contratante,  
reparando  às  suas  custas,  durante  ou  após  a  execução  dos  serviços contratados sem que lhe caiba 
nenhuma indenização por parte da Contratante; 

Arcar todas as despesas com fornecimento do material, instalação e execução dos serviços, mão 
de obra em horário comercial e extra (noite, fim-de-semana  e feriados), equipamentos, ferramentas, 
limpeza, combustíveis ou fretes, transportes, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e demais obrigações 
necessárias ao completo desempenho dos serviços contratados; 

As instalações, equipamentos, aparelhos e as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços 
públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, etc.), deverão apresentar funcionamento perfeito no ato da entrega 
do serviço. 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
- Disponibilizar o local  e  propiciar  as  condições  para  a  execução  dos  serviços contratados; 
- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um ou mais representantes técnicos especialmente 
designados pela Contratante, nos termos do art.67 da lei n° 8666/93; 
- Programar os serviços que deverão ser cumpridos pela CONTRATADA de forma a garantir as condições 
de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas em geral que se façam presentes; 
- Notificar, por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro 
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das normas estabelecidas nas Especificações Técnicas; 
- Solicitar, sempre que necessário, por escrito, a prestação dos serviços colocando à disposição da 
CONTRATADA todos os elementos técnicos, necessários à perfeita identificação dos serviços a serem 
executados; 
- Acompanhar a execução dos serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços 
pactuados; 
- Observar   para   que   durante   a   execução   dos   serviços,   seja   mantida   pela CONTRATADA, a 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Contratação; 
- Exigir o cumprimento de todos os itens das Especificações Técnicas; 
 
XII - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
Na contagem dos prazos é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem 
em dias de expediente da CONTRATANTE. 
 
O prazo de execução das obras será de 07 (sete) meses, após a ordem de serviços emitida pela Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos já incluso os períodos de mobilização, com posterior período de conservação técnica 
de 30 (trinta) dias, por conta da CONTRATADA. 
 
O prazo para início dos trabalhos é de 03 (três) dias, contados do recebimento da Ordem de Início. 
 
XIII - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
DIÁRIO DE OBRAS 
 
A CONTRATADA manterá no local da obra os relatórios diários de execução dos serviços e obras (Diário de 
Obra), com páginas numeradas em 03 (três) vias, 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais 
do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de 
pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas 
subcontratadas. 
O Diário de Obra manterá o registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: 
modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas,   autorizações   para   
execução   de   trabalho   adicional,   autorização   para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela 
CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obra. 
As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 
CONTRATADA e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, 
assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 
 
XIV - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização da prestação  dos  serviços  será  exercida  por  técnicos  e  servidores devidamente  designados  
pelo  Contratante,  ao  qual  competirá  dirimir  as  dúvidas  que surgirem no curso da prestação de serviços; 
Aprovar previamente a programação, cronogramas, materiais, mão de obra e equipamentos a  serem  
empregados  e  rejeitar  os que não  satisfaçam  os  padrões  aqui  especificados, ficando os casos omissos 
sujeitos à aprovação técnica, desde que seja comprovada a necessidade, sem prejuízo dos serviços contratados; 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas, e na ocorrência 
deste, não implica em co- responsabilidade de seus agentes e prepostos; 
Quaisquer exigências da fiscalização inerentes à execução dos serviços deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, sem ônus para o Contratante; 
A fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em 
desacordo com o previsto nas Especificações Técnicas e Anexos; 
A fiscalização exigirá o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho para serviços dessa 
natureza e cumprimento de todos os itens das Especificações Técnicas; 
Qualquer funcionário da CONTRATADA, que, a critério da Fiscalização, tiver comportamento incompatível, 
indecoroso ou se for considerado indesejável, deverá ser imediatamente afastado dos serviços. 
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XV - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão recebidos em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro. Ao término  da  
execução  dos  serviços,  será  emitido  um  TERMO  DE  RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO pela Contratante, do qual deverão constar todas e quaisquer exigências e divergências 
encontradas pela Fiscalização; 
Depois de cumpridas todas as pendências relacionadas no Termo de Recebimento Provisório, será emitido o 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO pela Contratante. 
 
 
 
 

 Pedro Marcelo de Moraes Mendonça 
                                                            Secretário Municipal de Planejamento 
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ANEXO II 
PLANILHA DE SERVIÇOS, UNIDADES, QUANTIDADES E PREÇO UNITÁRIO E TOTAL 

 
MATERIAIS ILUMINAÇÃO / MÉDIA TENSÃO – LED 

 
DESCRIÇÃO UNID QTDE Com BDI Total 

DUTO CORRUGADO PEAD 63 M 50,00 R$ 14,02 R$ 701,00
POSTE METÁLICO 10M PÇ 32,00 R$ 2.351,28 R$ 75.240,96
LUMINÁRIA LED ÁKILA 96 - SCHREDER PÇ 32,00 R$ 5.976,46 R$ 191.246,72
MISCELÂNEA UNIDADE 1,00 R$ 21.538,46 R$ 21.538,46
ARAME DE AÇO, DIÂMENTRO 2,76MM (12 BWG) KG 15,00 R$ 26,44 R$ 396,60
ELETRODUTO PVC 1.1/2P C/LUVA PÇ 118,82 R$ 28,35 R$ 3.368,62
ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 4P X 3M PC 18,00 R$ 749,89 R$ 13.498,02
CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 4P PC 10,00 R$ 258,12 R$ 2.581,20
DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM M 1998,00 R$ 16,59 R$ 33.146,82
DUTO PEAD CORRUGADO DEN 140MM M 660,00 R$ 45,42 R$ 29.977,20
MASSA CALAFETAR 1KG KG 11,00 R$ 21,00 R$ 231,00
ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 156,00 R$ 426,69 R$ 66.563,64
ANEL CAIXA ZD CONCRETO  PREMOLDADO PC 7,00 R$ 2.091,92 R$ 14.643,44
ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PASSEIO CJ 156,00 R$ 433,13 R$ 67.568,28
ARO E TAMPA CAIXA ZD CJ 7,00 R$ 3.407,40 R$ 23.851,80
BARRA DE AÇO CA-50-B DN 6,3 M 249,60 R$ 4,04 R$ 1.008,38
AREIA MÉDIA LAVADA M3 39,09 R$ 144,58 R$ 5.651,63
BRITA N-1 M3 4,17 R$ 179,08 R$ 746,76
CIMENTO CP-II-E32 50KG PC 245,86 R$ 74,57 R$ 18.333,78
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE RR IC TON 48,68 R$ 925,85 R$ 45.070,38
CONCRETO PRONTO 9 MPA COM BRITA N-1 M3 30,00 R$ 870,92 R$ 26.127,60
TIJOLO MACIÇO PÇ 7059,00 R$ 0,71 R$ 5.011,89
CABO AL 1X240MM² 1KV M 5492,00 R$ 27,30 R$ 149.931,60
CONETOR FORMATO H IT 6 CAA 107-201MM² / 107-201MM² PC 150,00 R$ 12,16 R$ 1.824,00
CONETOR FORMATO H ITEM 7 CAA 107-241MM² / 13-67MM² PC 225,00 R$ 6,78 R$ 1.525,50
CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CABO 240MM² PC 9,00 R$ 124,79 R$ 1.123,11
FITA ADESIVA.ISOLANTE.PVC 19MMX20M RL 96,00 R$ 10,13 R$ 972,48
FITA ISOLANTE AUTO-ADESIVA 19MMX10M RL 96,00 R$ 42,59 R$ 4.088,64
FITA ADESIVA ISOLANTE AMARELA RL 10,00 R$ 44,96 R$ 449,60
FITA ADESIVA ISOLANTE AZUL RL 10,00 R$ 45,33 R$ 453,30
FITA ADESIVA ISOLANTE VERDE RL 10,00 R$ 49,04 R$ 490,40
FITA ADESIVA ISOLANTE VERMELHA RL 10,00 R$ 43,47 R$ 434,70
BARRAMENTO TRIPLEX BTX 15KV 200A LOAD BRAEK PÇ 6,00 R$ 2.450,45 R$ 14.702,70
CABO AL 1X 50MM² 15KV M 720,00 R$ 57,44 R$ 41.356,80
CABO CU NU 70MM² MEIO DURO KG 146,64 R$ 65,16 R$ 9.555,06
PLUGUE ISOLANTE BLINDADO 15KV PC 6,00 R$ 487,86 R$ 2.927,16
TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOV TDC 50MM LOAD BRAEK PC 12,00 R$ 762,76 R$ 9.153,12
TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME  50MM² 15KV PC 6,00 R$ 202,81 R$ 1.216,86
PERFILADO PERFURADO DE CHAPA PARA RDS 35X35X6000MM PC 2,00 R$ 299,27 R$ 598,54

TOTAL   R$ 887.307,76

MATERIAIS ESTIMADOS DE BAIXA TENSÃO ALIMENTAÇÃO CONSUMIDORES 
DESCRIÇÃO UNID QTDE Com BDI Total 

ANEL DE CONCRETO ZA PÇ 222,00 R$ 55,50 R$ 12.321,00
ARO E TAMPA ZA PÇ 222,00 R$ 116,33 R$ 25.825,26
CABO DE ALUMÍNIO 70MM² M 9990,00 R$ 8,22 R$ 82.117,80
ELETRODUTO CORRUGADO 1" M 3330,00 R$ 12,20 R$ 40.626,00
CONECTORES DIVERSOS GL 111,00 R$ 15,14 R$ 1.680,54
ELETRODUTO ZINCADO 1" PÇ 222,00 R$ 100,19 R$ 22.242,18

TOTAL   R$ 184.812,78

 
 
 
 

_________________________________________ 
Pedro Marcelo de Moraes Mendonça 

                                                            Secretário Municipal de Planejamento 
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MÃO DE OBRA 

ITEM ATIVIDADE VALOR VALOR  

    UNITÁRIO TOTAL 

1 CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS  R$                576.150,20   R$                576.150,20  

1.1 ENCARGOS SOCIAIS UTILIZADOS 51,20%   

2 CUSTO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  R$                  82.495,48   R$                  82.495,48  

3 CUSTO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  R$                  28.830,00   R$                  28.830,00  

4 CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                196.024,00   R$                196.024,00  

5 MÉTODO NÃO DESTRUTIVO  R$                    6.350,00   R$                    6.350,00  

5 CUSTO COM MATERIAL  R$            1.072.120,54   R$            1.072.120,54  

    

  CUSTO TOTAL     R$            1.961.970,22  

    

COMPOSIÇÃO DO BDI NOS TERMOS DO ACÓRDÃO TC 036.076/2011-2 DO TCU 

    

Administração Central 5,31% 104.180,62

Despesas Financeiras 1,02% 20.012,10

Seguros/Riscos/Garantias 1,66% 32.568,71

   
 

Lucro 8,00% 156.957,62

    

CUSTO TOTAL  R$                313.719,04  

    

IMPOSTOS APLICADOS SOBRE O FATURAMENTO  -  LUCRO REAL   

INSS 0,00%   

ISS 3,00%   

PIS 0,65%   

COFINS 3,00%   

Total % dos impostos 6,65%   

   
  

Base para cálculo   R$        2.275.689,26    

Valor dos impostos 162.113,91 

    

  CUSTO TOTAL COM IMPOSTOS    R$            2.437.803,17  
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ENCARGOS SOCIAIS  

 
GRUPO A - Básico 

 
INSS 0,00%

 
FGTS 8,00%

 
SENAI 1,00%

 
SESI 1,50%

 
INCRA 0,20%

 
Salário Educação 2,50%

 
Seguro acidente de trabalho (RAT 0,00 x FAT 0,00) 3,00%

 
SEBRAE 0,60%

 
Taxa assistencial 0,00%

 
Sindicato patronal 0,00%

 
TOTAL GRUPO A 16,80%

  

 
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem incidências do GRUPO A 

 
Férias 11,11%

 
13º Salário 8,33%

 
Auxílio doença (15/365x0,0078x100) 0,03%

 
Faltas  justificadas (2/365x100) 1,39%

 
Aviso prévio traballhado (redução 7 dias) (7/30/12x100) 0,28%

 
Licença maternidade 1,94%

 
Licença paternidade (5/30/12x0,015x100) 0,02%

 
Acidente trabalho ( 0,91/30/12x100) 0,02%

 
TOTAL GRUPO B 23,13%

  

 
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem incidências do GRUPO A 

 
Multa FGTS (100x0,50x0,08x100) 4,00%

 
Indenização Art. 9, Lei 7238/84 (1/12x0,01x100) 0,08%

 
Feriados (12/365x100) 3,29%

 
TOTAL GRUPO C 7,37%

   

 
GRUPO D - Taxas de reincidências 

 
Grupo A x Grupo B 3,89%

 
TOTAL GRUPO D 3,89%

  

 
GRUPO E - Encargos Sociais que recebem incidências do GRUPO A 

 
Indenização Art. 9, Lei 7238/84 0,01%

 
TOTAL GRUPO E 0,01%

  

 
TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS 51,20%

 ENCARGOS SOCIAIS CONFORME ACORDÃO 6.771/09 DO TCU 
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RESUMO OBRA ITAJUBÁ - LED 

 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO PREÇO 

MÃO DE OBRA IP - CIVIL  R$         61.203,23  

MÃO DE OBRA IP - ELÉTRICA  R$         38.608,89  

MÃO DE OBRA RDS - CIVIL  R$       320.134,48  

MÃO DE OBRA RDS - ELÉTRICA  R$       113.324,13  

MÃO DE OBRA RDA - ELÉTRICA  R$         72.128,83  

TOTAL PREÇO MÃO DE OBRA  R$       605.399,56  

 

PROJETO 

DESCRIÇÃO PREÇO 

PROJETO IP  R$         10.450,37  

PROJETO RDS  R$         43.416,04  

PROJETO RDA  R$         22.756,63  

TOTAL PREÇO PROJETO  R$         76.623,04  

 

MATERIAIS 

DESCRIÇÃO PREÇO 

MATERIAIS ILUMINAÇÃO  R$       750.683,07  

 

 

SUBTOTAL VENDA  R$   1.432.705,67  

 
    

DEMAIS ATIVIDADES 

RAMAIS DE ENTRADA 

DESCRIÇÃO PREÇO 

MATERIAIS RAMAIS DE ENTRADA  R$       176.961,29  

MO + PROJETORAMAIS DE ENTRADA  R$       375.869,75  

TOTAL PREÇO RAMAIS DE ENTRADA  R$       552.831,04  

 

REDE DE USO MÚTUO 

DESCRIÇÃO PREÇO 

MATERIAIS EMPRESAS DE USO MÚTUO  R$       144.476,18  

MO + PROJETO USO MÚTO  R$       307.790,28  

TOTAL PREÇO USO MÚTUO  R$       452.266,46  

 

TOTAL GLOBAL          2.437.803,17  
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ANEXO III 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO IV 
 
 

PROJETOS BÁSICOS 
 
 

CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS NAS 
 

PÁGINAS 10 E 11 DO PROCESSO E DISPONIBILIZADO NO 
 

 SITE WWW.ITAJUBA.MG.GOV.BR 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 
 
 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15 
 
 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece e 
aceita o inteiro teor completo do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15, que tem conhecimento do local 
onde serão realizados os trabalhos objeto do presente certame, e que se submete às disposições regulamentares e legais 
sobre a licitação, especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações. 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO VI 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa .................................................................pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta o profissional – título e nome do 
profissional –, inscrito no CREA-xx sob o nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. 
______________________, portador do Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, para 
representar a mesma na VISITA TÉCNICA da licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15 destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS 
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - SEMOB, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades que 
possam surgir no referido ato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 

 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15 
 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA que o profissional – título e nome do 
profissional –, inscrito no CREA-xx sob o nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. 
______________________, portador do Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, detentor 
do Atestado Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de 
_________________, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 
003/15, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXTENSÃO, 
MODIFICAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL 
CARNEIRO JÚNIOR, será ________________ (título profissional) responsável técnico pela execução da obra. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO 

 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA que possui em disponibilidade todos os 
equipamentos e pessoal para a execução do objeto do Processo Licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15, 
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXTENSÃO, 
MODIFICAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL 
CARNEIRO JÚNIOR,conforme relação de equipamentos mínimos a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO IX 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA  

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/15 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta, para representar a mesma, na SESSÃO 
DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA do Processo Licitatório da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/15, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REVITALIZAÇÃO DA 
AVENIDA CORONEL CARNEIRO JÚNIOR, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades que 
possam surgir no referido ato. 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF   
(Com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL  
LEI Nº. 9.854/99 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/15 

 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como não emprega menor de dezesseis – 16 – anos, bem como, caso venha a empregar menor a partir dos quatorze 
– 14 – anos, somente o fará na condição de aprendiz. 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO XI 

 
 

DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/15 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 
A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na __________ por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da CI n.º __________, expedida pela ____, e do CPF n.º 
__________, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente Processo Licitatório n.º 167/2015, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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 ANEXO XII 
  

MINUTA DO CONTRATO N.º ......../2.015 
 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL CARNEIRO JÚNIOR, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA 
........................ . 

 
Pelo presente Contrato de Prestação de serviço para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL CARNEIRO JÚNIOR, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento, Sr. 
Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, brasileiro, casado, portador do Registro Geral nº. MG – 6.492.180 emitido pela 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 026.379.336-23, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº 95, 
Bairro Medicina, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.502-135, doravante denominada 
PREFEITURA, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
....................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................, com 
sede na .........................., nº. .., Bairro ............., Município de ................, Estado de .................., CEP ...................., neste 
ato representada por seu representante legal o Sr. .........................., ................, ....................., ..........................., portador 
do Registro Geral nº. ......................., inscrito no CPF/MF sob o nº. ................., residente e domiciliado na 
............................., nº. ..., Bairro .............. Município de .................., Estado de ..................., CEP ................, doravante 
simplesmente denominado de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria 
aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  DO PROCEDIMENTO 
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº. 167/2015, na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/15, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.13.01.15.451.0021.3037.4.4.90.51.00 – (Ficha 774). 
  
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, 
decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas 
mesmas funções programáticas. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA:  DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA 
CORONEL CARNEIRO JÚNIOR, como descrito no Processo Licitatório nº. 167/2015 anexo, os quais ora são 
adjudicados à CONTRATADA com fulcro no julgamento e respectiva homologação do procedimento licitatório 
realizado pela Concorrência Pública nº. 003/2015, que dele passa a fazer parte integrante e indissociável, 
independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais. 

§ 1º. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto do Contrato nos termos do Caderno de Encargos - 
ANEXO I -, Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total - ANEXO II – Cronograma físico-financeiro – ANEXO III, 
Projetos Básicos - ANEXO IV -, que complementam e integram o objeto deste Contrato. 

§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias ao Objeto do presente Contrato, até o limite de vinte e cinco por cento – 25% – 
do valor inicial atualizado do Contrato. 
  

CLAUSULA QUARTA:  DO VALOR DO CONTRATO 
Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 

valor proposto de ____________________________ reais – R$ _____, estimado conforme quantitativos propostos no 
Edital, Cronograma Físico-Financeiro apresentado e serviços efetivamente executados. 
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 CLÁUSULA QUINTA:  DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pelo sistema de empenho, mensalmente, até trinta – 30 – dias da data da emissão 

das Notas Fiscais/Faturas, conforme medição dos serviços efetivamente realizados, realizada pela Secretaria Municipal 
de Obras, Infra-estrutura e Serviços e/ou Secretaria Municipal de Planejamento. 

§ 1º. O pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia 
com suas obrigações, mediante apresentação de todas as Certidões Negativas de Débito – Federal, Estadual e 
Municipal. 
 § 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, 
CEP 37.500-000, nos dias úteis no horário das oito às dezessete horas. 

§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos 
vencimentos, implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 

§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual. 
 § 5º. A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da 
Previdência Social pertinentes ao pessoal contratado através da SEFIP e guias de recolhimentos de INSS e FGTS. 

 
CLÁUSULA SEXTA:  DA VIGÊNCIA 

 O contrato terá vigência de  dez – 10 – meses, contados a partir da data de recepção pela CONTRATADA da 
Ordem de Início dos Serviços a ser expedida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, 
mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93.   
 § 1º. A devolução e ou a liberação da garantia de execução da obra fica restrita ao recebimento definitivo da 
obra. 

§ 2º. A CONTRATADA terá um prazo de cinco – 05 – dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço para 
o início dos serviços. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA:  DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
O prazo de execução dos serviços está previsto para um período de – sete - 7 - meses, contados a partir da data de 
recepção pela CONTRATADA da Ordem de Início dos Serviços a ser expedida pelo CONTRATANTE, de acordo com 
o ANEXO I – Cadernos de Encargos –, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, mediante acordo entre as 
partes e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
  

CLÁUSULA OITAVA:  DO ATRASO NA ENTREGA 
O atraso na prestação de serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 

fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro.  
 Parágrafo único. Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 
encaminhados em requerimento, 30 – trinta – dias antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que 
justifiquem tal solicitação. 
 

CLÁUSULA NONA:   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 
I – CONTRATANTE: 

 a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação e qualidade dos serviços 
prestados; 

b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado; 
c) autorizar os orçamentos e realizar os devidos pagamentos; 
d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço desejado.  
II – CONTRATADA: 
a) responsabilizar pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, assim como pelo cumprimento dos 

elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE, devendo manter a qualidade e a regularidade dos serviços 
contratados; 
 b) providenciar junto às concessionárias prestadoras de serviços públicos, órgãos competentes, os 
registros, projetos, e autorizações regulamentares e pertinentes, necessárias aos serviços de que trata o presente 
Contrato; 

c) RESPONSABILIZAR-SE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE 
CONTROLE TECNOLÓGICO NECESSÁRIOS A BOA EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO, TAIS COMO: SONDAGENS DAS VIAS A SER PAVIMENTADAS, GRAU DE 
COMPACTAÇÃO NO PROCTOR NORMAL DA SUB-BASE E BASE APÓS ESTA TER SIDO EXECUTADA, 
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS EMPREGADOS (CONCRETO, GUIAS E SARJETAS, BLOQUETES, 
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ETC...) CONFORME NORMAS DA ABNT, ONDE ESTES RELATÓRIOS SERÃO EXECUTADOS PARA 
CADA RUA, OU TRECHO DESTA, E SERÃO APRESENTADOS JUNTO COM CADA MEDIÇÃO. A NÃO 
APRESENTAÇÃO DESTES, SUJEITA A EMPRESA AO NÃO RECEBIMENTO DA MEDIÇÃO/FATURA 
PELA PREFEITURA. OS CUSTOS DESTES SERÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
CONTRATADA. 

d) apresentar no prazo máximo de trinta – 30 – dias após a assinatura do contrato, a seguinte documentação: 
1) Livro de Registro de Empregados e cópia do registro na CTPS; 
2) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
3) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
4) ASO – Atestado de saúde Ocupacional; 
5) FEEPI – Ficha de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais. 
6) ART – Anotação de responsabilidade técnica, CREA-MG. 
e) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem 

como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento; 
f) divulgar ao CONTRATANTE sobre toda e qualquer alteração nas condições de prestação dos serviços;  
g) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência o representante 

legal do CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
h) apresentar Fatura/Nota Fiscal de cobrança dos serviços. A fatura deve conter o número do contrato, período 

de medição, e outras informações que se fizerem necessárias, tais como: 
1) Guias de recolhimento da previdência social, FGTS, SEFIP, e certidões negativas destes; 
2) Planilha de medição, padrão TCE-MG / BDMG; a ser fornecido pela fiscalização da Prefeitura; 
i) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade dos serviços 

contratados e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo 
CONTRATANTE; 

j) responder exclusivamente por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes e 
mortes, em conseqüência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou 
de qualquer de seus empregados ou prepostos; 

k) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 
do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. 

m) manter em seu quadro, durante os períodos de execução, todos os empregados para as atividades 
necessárias à execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção Coletiva dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais - Itajubá, com comprovação mensal deste registro 
através do Livro de Registro de Empregados, das guias de recolhimento da Previdência Social e do Fundo de Garantia e 
da SEFIP. 
 

CLAUSULA DEZ:   DA GARANTIA À EXECUÇÃO 
O valor da garantia à execução corresponderá a cinco por cento – 5% – do valor inicial do contrato. A garantia 

à execução deverá ser prestada nos termos do Edital e do artigo 56 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
Parágrafo único. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente refazer, sem qualquer ônus ao 

CONTRATANTE, com mão-de-obra extra ou em horários após a jornada normal de trabalho, os trabalhos executados 
deficientemente ou em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do CONTRATANTE, se 
responsabilizando inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços não 
aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA ONZE:   DA FISCALIZAÇÃO 
 A fiscalização da obra será de competência e responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Obras, 
Infra-estrutura e Serviços e/ou Planejamento, conforme Portaria Municipal nº. 424/2014, ao qual, designará o (os) 
Engenheiro (s) ................................................, como (FISCAL (is) DA OBRA), a quem caberá a observância do 
presente termo, bem como a responsabilidade da liberação e liquidação dos pagamentos de faturas e as práticas de todos 
os atos que se fizerem necessários para o fiel cumprimento deste contrato. 
 § 1º. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 § 2º. A execução contratual dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por representante do 
CONTRANTANTE, devidamente nomeado, conforme previsto no artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 



             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 003/2015 

Página 32 / 33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
  
 CLÁUSULA DOZE:   DAS PENALIDADES 

Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução da obra, até o limite de 
dez por cento – 10% – do valor empenhado, após três – 03 – dias da notificação escrita pela fiscalização do 
CONTRATANTE, por não estar executando o objeto licitado nos termos do Edital – Planilha de Serviços, Unidades, 
Quantidades, Preço Unitário e Total, Especificações Técnicas, Caderno de Encargos, Cronograma Físico-financeiro e os 
Projetos –.  
 § 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº. 
8.666/93: 

I – advertência;  
II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por 

prazo não superior a dois – 02 – anos e, 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
§ 2º. Caso a CONTRATADA realize a obra fora das especificações, o CONTRATANTE, além das penalidades 

previstas em lei, poderá aplicar a multa no valor de vinte por cento – 20% – do valor contratado. 
§ 3º. Fica estabelecido multa no percentual de quatro por cento – 4% – do valor da fatura mensal por dia, até o 

limite de dez – 10 – dias por irregularidades, tais como: 
a) não atendimento às determinações para manter em número de pessoal e equipamentos necessários a 

execução dos serviços em total acordo com o cronograma físico-financeiro; 
b) não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização; 
c) fraude ou sua tentativa na execução dos serviços e ou contratação de mão-de-obra, admitindo profissionais 

não qualificados ao desempenho das atividades a ele atribuídas; 
d) impedir o acesso da fiscalização às obras e serviços executados pela Contratada. 
§ 4º. Fica estabelecido multa no percentual de cinco décimos por cento – 0,5% – do valor total da adjudicação, 

por dia de atraso para o início da execução da recuperação dos serviços executados deficientemente e não aprovados 
pela fiscalização do CONTRATANTE. 

§ 5º. O CONTRATANTE poderá ainda sugerir o cancelamento da nota de empenho e impor à firma outras 
sanções legais cabíveis, inclusive a de comunicar a todos os órgãos federais, estaduais e municipais sobre a 
inidoneidade da mesma. 
 § 6º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 
formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
 § 7º. As multas elencadas na presente Cláusula, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela CONTRATADA em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pela PREFEITURA no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da 
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 § 8º. A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 
 

CLÁUSULA TREZE:   DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada à alteração 

do OBJETO, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel, salvo quando 
justificadamente, para a melhor qualidade, segurança e necessidades especiais do Objeto. 

Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 
penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 

CLÁUSULA QUATORZE:  DA EXTENSÃO 
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos 

termos em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 
 

CLÁUSULA QUINZE:   DA RESILIÇÃO 
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações 

expressas, com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 
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Parágrafo único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do 
Contrato. 
 
 CLÁUSULA DEZESSEIS:  DA RESOLUÇÃO 
 O Contrato poderá ser resolvido: 
 I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo; 
 II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, 
nos termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 
 III – quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a execução dos serviços, 
desatendendo ao cronograma físico-financeiro, por prazo superior a vinte por cento – 20% – do prazo total; 
 IV – quando a CONTRATADA suspender a execução dos serviços por prazo superior a dez – 12 – dias 
consecutivos, sem justificativa ou sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 V – quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE; 
 VI – quando a CONTRATADA não iniciar a execução dos serviços após trinta – 30 – dias, contados da data 
do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE; 

VII – quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má-fé; 

VIII – quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
 IX – quando o acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas; 
 X – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 
 a) falência ou liquidação da CONTRATADA; 
 b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra 
empresa, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; 
 c) extinção da CONTRATADA. 

§ 1º. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações. 
 § 2º. Quando a CONTRATADA motivar a resolução contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE:  DOS CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as convenentes, respeitadas e observadas as 
disposições legais pertinentes. 
 
 CLÁUSULA DEZOITO:   DA PUBLICAÇÃO 
 Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato 
do presente Contrato. 
 
 CLÁUSULA DEZENOVE:  DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 
 E por estarem às partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações 
contraídas e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas que infra-assinam. 

 
Itajubá-MG, .. de ............. de 2015. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Pedro Marcelo de Moraes Mendonça  
Secretário Municipal de Planejamento 
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