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SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DATA: 02 DE MARÇO DE 2015 

HORÁRIO: 14 (QUATORZE) horas (tolerância de 5 minutos). 

 
OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DOS COMPONENTES E 
SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES 
MUNICIPAIS – SEMED, conforme especificações constantes dos Anexos que integram este 
Edital. 

 
Observação: 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no(s) dia(s) supracitado(s), o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal 
de Itajubá que se seguir: 
 
  
Endereço completo: 
Departamento de Licitação 
Av. Jerson Dias, 500 – Estiva. 
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37500 – 000. 

 
 

TIPO: MAIOR (%)  DESCONTO SOBRE TABELA 
SETOP 

 
Meios para contato: 
Telefone: (35) 3692 1735  
Fac-símiles: (35) 3692 1735 
E-mail: licita@itajuba mg.gov.br.   
Site: www.itajuba.mg.gov.br  
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas (em dias de expediente). 
 
 
Importante: 
 
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade 
empresária, tais como: razão social, CNPJ/ MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/ fax, nome do 
responsável, através do E-mail: licita@itajuba.gov.br ou via fax (35) 3692 1735. 
 

 
I - O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, Prefeitura Municipal, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria nº 
300/2015, torna público que fará realizar em seu edifício administrativo, situado a Av. Dr. Jerson Dias, 500 - 
Estiva, na sala de reuniões de Licitações, às 14 (quatorze) horas do dia 02 de março de 2015, certame 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 
Equipe de Apoio, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 
21.06.93, Lei Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; 
Decreto Municipal nº. 4.826, de 05.09.201; Decreto Municipal nº 5.439, de 19.01.2015 e demais legislações 
pertinentes e as condições do presente edital. 
 
II -  DO OBJETO: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DOS COMPONENTES E SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES 
DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES MUNICIPAIS – SEMED, mediante as Especificações Técnicas 
descritas no Anexo I e Projeto Básico Anexo VIII deste edital.  
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 a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital constam no Anexo I – Proposta, Detalhe e Especificações 
–, a qual faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados 
objetivos para os licitantes elaborarem suas propostas; 
b) as especificações constantes da Proposta não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer 
esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta que anexará à proposta; 
c) na proposta deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 
serviço, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá e outros. 
 
III – DA ABERTURA 
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme 
indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
 
DATA DA ABERTURA: 02/03/2015 
HORA: 12 Horas 
LOCAL: Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves 
Avenida Dr. Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva 
Itajubá – MINAS GERAIS 
CEP 37.500-000 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 
c) apresentem no dia, hora e local designados para a sessão pública desta licitação, declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com os dispostos no Inciso VII do 
artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital. 
 
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal; 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
d) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
e) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais; 
f) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas 
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública; 
g) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente 
mantido com o Município de Itajubá, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes. 
 
V – DO CREDENCIAMENTO 
 
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou 
preposto, devendo apresentar a seguinte documentação: 
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com 
o disposto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital; 
b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto –; 
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com 
poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. 
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a 
apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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d) Contrato social (Se o contrato social estiver autenticado no credenciamento ficará dispensado de 
apresentar no envelope de habilitação) 
e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que 
assim se enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
 
2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive 
aquele de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame. 

3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente 
credenciado.  

4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens 
diversos, conforme for o caso –, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam 
competindo entre si. 
 
5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da 
fase de lances verbais, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a reunião 
de abertura dos envelopes de “Proposta de desconto” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a este 
Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único 
lance na sessão, observadas as disposições constantes no item VIII deste Edital. 

 
7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei 
nº. 10.520/02, deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, 
durante o ato específico para o credenciamento e/ ou representação. 
 
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a 
outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de desconto, e praticar todos os demais 
atos pertinentes e este certame licitatório, em nome da proponente. 
 
9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, 
sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato 
social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 
para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos 
relacionados para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na 
impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de 
interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos. 

 
VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital. 
 
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes 
deverão entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no 
presente Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo 
mencionada: 
a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante 
de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a 
Declaração de Comprometimento de Habilitação – conforme modelo em anexo –, o Credenciamento e a 
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se 
enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
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b) a não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste 
Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de descontos e de 
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório; 
 
c) ENVELOPE Nº 01 
    PROPOSTA DE PREÇOS 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
     PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 
    DATA DE ABERTURA: 02/03/2015 
    HORÁRIO: 14 HORAS 

      
d) ENVELOPE Nº 02 
    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 
    DATA DE ABERTURA: 02/03/2015 
    HORÁRIO: 14 HORAS 
 
e) Todos os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados em original, 
ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da 
Equipe de Apoio do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de órgão da 
imprensa oficial onde tenham sido publicados. 
 
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes 
às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua 
Portuguesa –. 
 
4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do 
tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio do Município 
de Itajubá, Estado de Minas Gerais, poderá ser efetuada, em horário de expediente, no departamento de licitações 
localizado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro 
Estiva, desde que observado o prazo de 24 horas antes da data de abertura das propostas. 
 
6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de desconto e da habilitação, deverá ser o mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 
 
7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 
gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de desconto. 
 
8. É vedada, em qualquer fase da licitação, substituição de documentos, quaisquer que sejam. 
 
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA” 
1) A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via 
datilografada/digitada, sem rasuras, na qual deverá constar as seguintes especificações: 
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição completa do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de 
materiais, em conformidade com as especificações constantes deste edital; 
d) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Itajubá, Anexo IV deste Edital, ou em formulário 
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próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma 
– 01 – via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o desconto de cada item, 
expresso em percentual com dois – 02 – dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, 
conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas serem rubricadas; 
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias, a contar da abertura do certame. 
 
2. Nos descontos cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 

fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá designa e outros; 

3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou 
que apresentar valores excessivo ou manifestamente inexeqüíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão 
desclassificadas. 
 
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao MAIOR % DESCONTO SOBRE TABELA SETOP deste 
certame. 
a) (%) percentual desconto sobre a Planílha Referencial de preços para obras de edificação do Estado de 
Minas Gerais (SETOP) vigente à época da emissão da Ordem de Serviço, devendo ser consultado no Site: 
http://transportes.mg.gov.br/imagens/documentos/precosetop/preco setop sul.pdf 
b)Na eventualidade da tabela supra mencionada (SETOP) não abranger a totalidade dos itens, serão usado de 
forma suplementar para os itens faltantes, na seguinte ordem de preferência, as tabelas da Caixa Econômica 
Federal (SINAPI) e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) disponíveis, respectivamente nos 
links: 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov social/municipal/programa des urbano/sinap/index.asp 
http://www.fde.sp.gov.br/pagespublic/internafornecedores.aspx?contextmenu=listpre 
 
5. Havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por 
extenso. 
 
6. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente. 
 
7. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.  
 
8. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura 
do envelope de proposta. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo 
período estipulado neste edital. Caso seja indicado prazo de validade da proposta inferior ao mínimo permitido, o 
pregoeiro poderá efetuar diligência, e, não sendo alterado esse prazo, desclassificará a proposta da licitante; 
 

e) O serviço será executado de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Educação nos 
endereços conforme Anexo IX do Edital. 
 
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 
 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, 
todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição, consistirá em: 
a) cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 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 exigir. 
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3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e 
entregar o objeto licitado; 
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e 
Receita Federal –; 
c) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da 
licitante; 
d) Certidão negativa de tributos municipal, emitida pelo município da sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos previdenciárias – Previdência Social –; 
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – demonstrando situação 
regular; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – Comprovante de Inexistência de Débitos não pagos na 
Justiça do Trabalho. 
 
4. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, referente aos serviços a serem prestados. 
 
6. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste 
Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias 
para o cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 

 

7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 16 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 

 
8. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a 
existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, 
conforme modelo do anexo VI deste Edital. 

9. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 

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: Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,50, 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   ≥ 1,50 

             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 
 
4 – 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 
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arquivado no órgão competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo sócio gerente, incluindo o 
termo de abertura e encerramento; 
 

Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.   
 
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente 
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por 
pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
 
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso 
de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou 
proprietários da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia  do respectivo estatuto ou 
contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 
poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação - devidamente identificados e fechados. 
 
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos 
presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
 
3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver 
feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea 
“a” do inciso 1 do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
 
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes 
das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de descontos, conferindo-
as e rubricando todas as suas folhas. 
 
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pelo Pregoeiro. 
 
X – DO JULGAMENTO 
 
1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que: 
 
1.1 obedecendo às condições e especificações estabelecidas neste Edital, apresentar o “MAIOR DESCONTO 
SOBRE A TABELA SETOP” 
 
1.2. No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas escritas, a classificação, para os fins da disputa, 
será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado qualquer outro tipo de procedimento. 
 

1.3. Com a (s) empresa (s) vencedora (s) será firmado contrato para o fornecimento, segundo as normas deste 
Edital, conforme minuta  (Anexo II). 
 
2. Etapa de Classificação de descontos: 
a) serão abertos os envelopes “Proposta de desconto” de todas as licitantes; 
b) o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas para o fornecimento 
do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
c) o Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes; 
d) o Pregoeiro classificará a licitante da proposta de maior desconto para cada item e aquelas licitantes que 
tenham apresentado propostas em porcentagem sucessivos e inferiores em até dez por cento – 10 % –, 
relativamente à de maior porcentagem, para que seus autores participem dos lances verbais; 
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e) o valor máximo, em percentuais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme 
alínea “d” do inciso 2 do item X será o valor da proposta válida de maior desconto, multiplicado por um vírgula 
dez – 1,10 –, desprezando-se a terceira casa decimal; 
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de desconto nas condições definidas no subitem 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03 –, para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam as descontos oferecidos nas propostas escritas; 
g) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das 
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e crescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser superior ao 
valor do maior desconto da proposta escrita ofertada; 
h) o Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais –, a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como maior desconto, prosseguindo 
seqüencialmente, em ordem crescente de valor; 
i) caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente pelo critério de maior desconto; 
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva; 
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de maior 
desconto e o valor estimado para a contratação; 
l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito; 
m) se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao 
Edital; 
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o 
desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão; 
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
representante credenciado para que seja obtido o maior desconto para a administração; 
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás sanções 
administrativas constantes do item XVII, deste Edital; 
q) será desclassificada a proposta que contiver entrega dos materiais condicionados a prazos e vantagens de 
qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, 
prevalecerão as da proposta. 
 
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de 
Habilitação” desta licitante; 
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente 
licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas; 
c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência 
de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos 
e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais; 
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro; 
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas 
escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida 
para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de 
Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão; 
f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela 
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licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte – 20 – dias correntes à disposição das licitantes 
interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos; 
g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo 
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento 
dos autos a Autoridade Competente do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para homologação do 
certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a 
Procuradoria Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da 
licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará 
na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Centro 
Administrativo Presidente Tancredo Neves do Município de Itajubá, localizado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, 
Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000. 
 
5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas 
sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos 
interpostos antes do término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
 
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não 
ser conhecidos: 
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 
três – 03 – dias úteis; 
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, nos casos de anulação ou revogação, no 
prazo de cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93; 
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e 
endereço, rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do 
licitante, devidamente comprovado; 
d) ser protocolizado na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro Administrativo Presidente 
Tancredo Neves, sito na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, CEP 37.500-000. 
 
7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via fax/email ou correspondência 
em mãos. 
 
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e ou subscrito 
por representante que não comprove poder de representação legal. 
 
9. O Município de Itajubá não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via 
postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.      
  
10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
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autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
 
11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou 
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.   
 
12. A adjudicação será feita pelo MAIOR (%)  DESCONTO SOBRE TABELA SETOP 
 
XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 

1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Itajubá e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
2. O Município de Itajubá convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá 
comparecer dentro do prazo de três – 03 – dias uteis, contados a partir da convocação. 
 
3. O prazo estipulado no inciso 2 do item XII poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo 
Município de Itajubá. 
 
4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste 
Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 
 
XIII – DO DESCONTO E DO PAGAMENTO 
 
1. Os descontos deverão ser expressos em percentuais e de conformidade com o determinado neste Edital. 

2. Os descontos propostos serão fixos e irreajustáveis. 

3. Nos descontos propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras. 
 
4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas.  
  
XIV – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações: 
 

02.12.02.12.365.0006.2187.3.3.90.39.00 
02.12.03.12.361.0007.2250.3.3.90.39.00 

 
XV – DO FORNECIMENTO 
O(s) serviço(s) objeto(s) desta licitação deverão ser executados periodicamente, de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.  
 
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos 
serviços de que tratará o CONTRATO; 
b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o 
representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu 
cumprimento; 
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c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações 
julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE; 
d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 
e) a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE 
responsabilidade por seu pagamento; 

2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 
redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

3 - pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços; 
f) a CONTRATADA obriga-se: 

1 - a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou 
títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem 
anuência prévia e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

2 - a 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; 
 3 - a apresentar planilha de desconto conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, 
computando os novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços. 
 
2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento 
do Contrato. 
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 
sua responsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
XVII – DAS PENALIDADES: 
 
1. Nos termos do artigo 86 da Lei 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 no fornecimento do objeto deste 
pregão, até o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

2. 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 nº. 8.666/93: 

a) advertência; 

b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Itajubá por 
prazo não superior a dois – 02 – anos e, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prazo de até cinco – 05 – anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
4. 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.  
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5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da 
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
XVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por 
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, 
no endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no 
prazo de até três – 03 – dias úteis. 
 
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais. 
 
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Itajubá, sem comprometimento da 
segurança da contratação. 
 
2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que 
sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização 
da sessão pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, 
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
 
3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do 
item XIX, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 
5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Itajubá, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do artigo 49 da Lei n°. 8.666/93. 
 
7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 
 
8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o 
Foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 
9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
 
10. A cópia completa deste edital poderá ser retirado no site www.itajuba.mg.gov.br. Caso a empresa deseje 
retirar o Edital impresso, deverá procurar a Secretaria Municipal de Planejamento no Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento. 
 
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
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12. Fazem partes integrantes deste edital: 
Anexo I   – Relatório de Especificação 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III  – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
Anexo IV  – Proposta de Descontos; 
Anexo V  – Proposta para a licitante vencedora, valores adequados aos lances ofertados. 
Anexo VI – Declaração para fins de participação do Pregão Presencial 
Anexo VII – Minuta do Contrato. 
Anexo VIII          _ Projeto Básico  
Anexo IX _ Relação dos prédios da Secretaria Municipal de Educação 
                                                                                                                               

  Itajubá-MG, 11 de fevereiro de 2015. 
 
 

 
 
 
 
 

Glória Maria Ribeiro 
Pregoeiro Port. 300/2014 
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RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I DO EDITAL 

 
Processo Licitatório: 017/2015 
Modalidade: PREGÃO 
Número da Licitação: 012/2015 
Aquisição de: Serviços 

 
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 017/2015, referente à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 
REPAROS DOS COMPONENTES E SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS 
ESCOLARES MUNICIPAIS – SEMED é a seguinte: 
 
Item Quant Unid Descrição 
1 01 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DOS 
COMPONENTES E SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS ESCOLARES MUNICIPAIS – SEMED, CONFORME 
PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

 
 
 
 

 
 

Glória Maria Ribeiro 
Pregoeiro Port. 300/2014 
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 ANEXO II 
 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital 

 
 
 
  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 ................., através do presente, 
CREDENCIA 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 ................, para participar do Processo Licitatório instaurado 
pelo Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
012/2015 na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
mesma, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

  
   ................., ......... de ........................ de 2015 
  
  

(nome do representante legal pela empresa) 
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente) 
(nº. CPF do signatário) 
 

  
      

 
IMPORTANTE: 
 
 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 

 
 Papel timbrado ou carimbo da empresa 
 
 ESTE DOCUMENTO OU QUALQUER OUTRO RELATIVO AO CREDENCIAMENTO DEVERÁ 

VIR SEPARADO – FORA – DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE DOCUMENTAÇÃO.  
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ANEXO III 

 
 
 
 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de 
......................, Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de 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 cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 
2002 e na alínea “b” do item IX do Edital, e para fins do Pregão Presencial nº 012/2015 do Município de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do 
Pregão em epígrafe. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente 
dos envelopes de nº.s 01 e 02 – Proposta de descontos  e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação.  
 



Prefeitura Municipal de Itajubá 
Av. Jerson Dias, 500 –  Estiva  Itajubá/ MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 

 

 
 
 
 

 
PROCESSO Nº  017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações 

• Tel • Fax: (35) 3692-1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 
Página 17 de 41 

 
 

ANEXO IV 
 
 

PROPOSTA DE DESCONTOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 
 

PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 01/01 

EMPRESA:   

ENDEREÇO:   TEL  

CIDADE:   UF: 
INSCR. 
MUNIC.: 

 

CNPJ/MF  
INSCR. 
EST.: 

 

 P R O P O S T A   D E   D E S C O N T O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT % desconto sobre Tabela 
SETOP 

1  CONFORME ANEXO I    

VALOR TOTAL 
 
 
 

 
 
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados a partir da abertura do pregão. 
 
DATA/LOCAL 
                                                  
CARIMBO DO CNPJ/MF  
 
ASSINATURA  
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ANEXO V 
 

PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES ADEQUADOS AOS LANCES 
OFERTADOS NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2015 

 
Ao Município de Itajubá / MINAS GERAIS 
Prezados Senhores, 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra 
o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
DESCONTO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 
 

PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 01/01 

EMPRESA:   

ENDEREÇO:   TEL.:  

CIDADE:   UF: INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

  P R O P O S T A  D E  DESCONTO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT % desconto sobre Tabela 
SETOP 

1 CONFORME ANEXO I    

VALOR GLOBAL 
 
 
 

 
VALOR TOTAL: Por extenso 

 
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 
 
Informamos, outrossim, que o desconto acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento do Objeto do Processo Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, 
impostos, taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  
 
 Local e Data 
 
ASSINATURA (CARIMBO) 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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Ref.: Pregão Presencial Nº 015/2015 
Processo Nº 017/2015 
 
 

 
Anexo VI  - DECLARAÇÃO 

 
 
......................................................., 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 de 
participação no Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data: 

 

1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento 

participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura 
Municipal de Itajubá, nos termos do art. 9º, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob 
pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos 
ou insalubres e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para 
participar do presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem 
parte integrante do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como 
de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 
das obrigações desta licitação. 

 

Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________ 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.  
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ANEXO VII 
 
 

                        MINUTA DO CONTRATO Nº ----2015 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA 
........................................, QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA 
.............................................. 

 
Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ITAJUBÁ, 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 simplesmente denominado de CONTRATANTE e 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........................................., brasileiro, ..................., portador do Registro Geral nº................................, inscrito no 
CPF/MF sob o nº ............................, residente e domiciliado na Rua ........................, nº............ Bairro...................., 
Município de ............................., Estado de ................, CEP ......................, doravante simplesmente denominada 
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 017/2015 na 
modalidade Pregão nº 012/2015, com fundamento na Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

02.12.02.12.365.0006.2187.3.3.90.39.00 
02.12.03.12.361.0007.2250.3.3.90.39.00 

 
 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 suplementações de dotações que 
serão consignadas com as Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas mesmas funções 
programáticas. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA:  DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 
REPAROS DOS COMPONENTES E SISTEMAS DE EDIFICAÇÕES DOS PRÉDIOS 
ESCOLARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL – SEMED, 
como descrito no Processo Licitatório nº. 17/2015 anexo, os quais ora são adjudicados à 
CONTRATADA com fulcro no julgamento e respectiva homologação do procedimento licitatório 
realizado pela Pregão Presencial nº. 12/2015, que dele passa a fazer parte integrante e indissociável, 
independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais. 
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§ 1º. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto do Contrato nos termos da Planilha 
de Serviços e Preços Unitários e Total - ANEXO I - e do Projeto Básico – ANEXO VIII, 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 preço de Edificação Final Proposto PEFP (preço ofertado para cada serviço) de 
acordo com a taxa final (taxa de desconto) de _____% (_________________), conforme medição dos 
serviços efetivamente executados que correrá por conta da dotação orçamentária: 

 
02.12.02.12.365.0006.2187.3.3.90.39.00 
02.12.03.12.361.0007.2250.3.3.90.39.00 

 
 CLÁUSULA QUINTA:  DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pelo sistema de empenho, mensalmente, até dez – 10 – dias da 
data da emissão das Notas Fiscais/Faturas, conforme medição dos serviços efetivamente realizados e 
conferidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
§ 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 doze às 
dezoito 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 presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 

§ 1º: Após a homologação do processo para a contratação do presente serviço, a 
PREFEITURA emitirá a CONTRATADA, a Ordem de Início de Serviços, devendo a 
CONTRATADA providenciar a mobilização do contrato, que deverá ser feito em 5 (cinco) dias após o 
recebimento deste. 
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§ 2º: Este contrato entra em vigor após a emissão da ordem de serviço pela Secretaria 

Municipal de Educação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA:  DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  
Os valores contratuais são fixos e irreajustáveis pelo período de execução do contrato, de 12 

(doze) meses. 
 

 
Parágrafo único. Em havendo a prorrogação do presente contrato, nos termos da Clausula 

anterior, os valores contratuais serão reajustados pelo INCC – Índice Nacional da Construção Civil 
– Ref. Mão de Obra, da Fundação Getúlio Vargas, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, ou outro 
índice que venha a substituí-lo. 
   
 

CLÁUSULA OITAVA:  DO ATRASO NA EXECUÇÃO 
O atraso na prestação dos serviços, 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 de prazo, deverão ser 
justificados e encaminhados em requerimento a CONTRATANTE, antes de findar o prazo contratual, 
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) 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; 

c) divulgar ao CONTRATANTE sobre toda e qualquer alteração nas condições de prestação 
dos serviços;  
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d) 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; 

e) 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 necessária, tais como: 

1) Guias de recolhimento da previdência social, FGTS, SEFIP, e certidões negativas destes; 
2) Planilha de medição, padrão TCE-MG; a ser fornecido pela fiscalização da Prefeitura; 
g) 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; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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. 

k) A empresa licitante vencedora deverá ainda: 
1) Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT –, dos órgãos ambientais, de segurança do trabalho e pelo 
CONTRATANTE na execução dos serviços, e demais normas pertinentes; 

2) 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; 

3) 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; 

4) Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os 
mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços; 

5) Dispor e fazer uso de material e equipamentos de proteção – isolamento – e de segurança 
pessoal, necessários e obrigatórios à execução destes serviços; 

6) 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; 

7) 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; 

8) Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas 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 das 
contribuições previdenciárias, dos depósitos do Fundo de Garantia e da SEFIP; 

9) 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; 
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10) Afastar, dentro de vinte e quatro horas – 24 h – da comunicação que por escrito e nesse 
sentido lhe fizer a CONTRATANTE, 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; 

11) 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; 

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

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

15) 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. 
 
 CLAUSULA DÉCIMA:  DA GARANTIA À EXECUÇÃO 

A garantia à execução corresponderá aos prazos estatuídos nos termos do artigo 618 da Lei 
Federal nº. 10.406/2002.  

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, das normas técnicas da ABNT, e demais normas específicas, se responsabilizando 
inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços não 
aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
 A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme Portaria Municipal nº. 424/2014, ao qual, designará o (os) 
Engenheiro (s) ................................................, como (FISCAL (is) DOS SERVIÇOS), 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. 
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§ 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 corresponsabilidade 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. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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. 
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§ 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 pelo 
município 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 DÉCIMA TERCEIRA: 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 DÉCIMA QUARTA: 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 DÉCIMA QUINTA: 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. 

 
Parágrafo único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de 

Encerramento do Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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; 
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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 DÉCIMA SÉTIMA: DOS CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, respeitadas e observadas 
às disposições legais pertinentes. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO 
 Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação do extrato do presente Contrato. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 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. 

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

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Pedro Marcelo de Moraes Mendonça  

Secretário Municipal de Planejamento 
 
 

CONTRATADA 
Nome do Responsável 
Representante Legal 

 
VISTO : PROCURADORIA JURÍDICA 
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ANEXO VIII - PROJETO BÁSICO 
1. DO OBJETO: 
 

1.1. Prestação de serviços de manutenção predial das Unidades de Educação em 
funcionamento, com fornecimento de mão de obra e materiais (conforme a necessidade). 
 1.1.1. Os serviços referidos nesta contratação serão executados em prédios Públicos 
municipais, em imóveis alugados pela Secretaria de Educação ou, em imóveis cuja manutenção esteja 
sob a responsabilidade desta, conforme Anexo II – Relação dos Prédios   da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 Esta contratação compreenderá serviços de Instalações e Manutenções de: 
a) Atendimentos Emergenciais; 
b) Serviços Preliminares, inclusive demolições; 
c) Reforço de Fundação;  
d) Recuperação Estrutural;  
e) Montagem de Estruturas metálicas; 
f) Entrada e geração de energia, Distribuição de redes elétricas, eletrônicas e telefonias; 
g) Redes hidráulicas, sanitárias e sistemas de reuso de água; 
h) Pintura; 
i) Marcenaria; 
j) Esquadrias; 
k) Acabamentos; 
l) Alvenarias, revestimentos de pisos e paredes, forros, muros, grades e alambrados; 
m) Sistema de Climatização e equipamentos eletromecânicos; 
n) Cobertura; 
o) Sistema de proteção a descargas atmosféricas; 
p) Instalação de Sistema de Combate a Incêndio; 
q) Adequação arquitetônica para acessibilidade; 
r) Limpeza de Obra; 
s) Divisórias; 
t) Serralheria; 
u) Vidraçaria; 
v) Limpeza de terreno e Capina 

       
 O valor total para a execução dos serviços foi estimado em R$ 1.250.000,00 (Um 

milhão duzentos e cinqüenta mil reais), a saber: 
Educação Infantil – Valor estimado: R$450.000,00; 

Ensino Fundamental – Valor estimado: R$ 800.000,00. 
2.  DO PRAZO 

2.1  A prestação de serviços, objeto da presente licitação, terá vigência pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

2.2  O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante 
comunicação expressas. 

3.  DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Especificação dos serviços a serem executados: 
Item A - Atendimentos Emergenciais; 

o Atender prontamente as solicitações da Prefeitura Municipal de Itajubá, mesmo fora do 
horário de expediente, em caso de emergência, acionado pela Secretária Municipal de Educação 
através do Departamento Administrativo. 
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Item B – Serviços Preliminares, inclusive demolições; 

1. Paisagismos, limpeza em geral, remoção de entulhos, transporte, assentamento e manutenção 
de ardósia, ventiladores, exaustores, coifas, toldos, cobertura, limpeza fina de obras, lixeiras, 
instalações diversas em PVC, madeira, isopor, gesso, cerâmica, antiderrapante, peças sanitárias, portas 
sanfonadas, pias, lavatórios, tanques e bancadas. 
 
Item C – Reforço de Fundação; 

o Análise técnica, escavação, preparo e execução de estacas, blocos, vigas, etc. 
 
Item D – Recuperação estrutural; 

o Análise técnica, recuperação dos elementos estruturais e de vedação. 
 
Item E – Montagem de estruturas metálicas; 

o Projetos e execução de estruturas metálicas. 
   
Item F- Entrada e Geração de Energia, Distribuição de Redes Elétricas, Eletrônicas e Telefonias; 
 

 Consertos ou substituição de cabos de alimentação, tomadas, interruptores, disjuntores, 
luminárias, reatores, holofotes, lâmpadas, soquetes, campainhas, caixas padrão CPFL, postes de 
entrada de energia, quadros, instalação ou manutenção de Geradores, painéis de distribuição de 
energia, aterramentos, resistências, chuveiros, interfones e fechaduras elétricas; 

 Substituição de quaisquer componentes elétricos /mecânicos que apresentarem   problemas; 
 Instalação ou substituição de quaisquer componentes de geradores e telefonia. 
 Atender prontamente as solicitações da contratante, mesmo fora do horário de expediente em 

caso de emergência. 
  

Item G – Redes hidráulicas, sanitárias e sistemas de reuso de água; 
 

1. Substituição ou conserto de pias, lavatórios, vasos sanitários, acessórios para deficientes 
físicos, chuveiros, válvulas, torneiras, registros, conexões, tubulações, bóias, reservatório de água, 
bomba de recalque, redes de esgoto, sifões e sistema de reuso de água e congêneres; 

2. Consertos em vazamentos nas tubulações, calhas, registros, sifões e válvulas; 
3. Troca ou substituição de azulejos, cerâmicas e outros materiais similares, quando da retirada 

para reparos diversos; 
4. Substituição ou conserto de bombas hidráulicas, motores, chaves magnéticas, dentre outros 

serviços mecânicos; 
5. Substituição de quaisquer componentes do sistema hidráulico que apresentar defeito; 

 
Item H – Pintura; 

1. Pinturas em madeiras, elementos metálicos e alvenarias. 
 

Item I – Marcenaria; 
2. Instalação e manutenção de modo geral em caibros, ripas, peças, portas, janelas, tapumes, 

prateleiras, suportes, estantes, mesas cadeiras e berços. 
 
Item J – Esquadrias (metálicas e madeira); 

3.  Instalação e manutenção de portas e janelas em alumínio, PVC e madeiras. 
 
Item k – Acabamentos; 
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4. Revestimento em pedras e inox, rodinhos de portas, cantoneiras de alumínio, prateleiras, 
balcões e acrílicos. 

 
Item L – Alvenarias, revestimentos de pisos e paredes, forros, muros, grades e alambrados; 

5. Estruturas, reparos de fissuras, vedação com argamassa para frestas externas entre o prédio e a 
calçada, acomodações de terreno, pisos, rodapés e soleiras, prateleiras, reservatórios de água, 
rejuntamento de pisos cerâmicos, azulejos e afins, juntas de dilatação, balcões de pedra, 
impermeabilizações e caixa de gordura, casa de lixo. 
 
Item M - Sistema de climatização e equipamentos eletromecânicos; 

6. Preparação do local para instalação/remoção de equipamentos de ar condicionado, exaustores 
e ventiladores. 

7. Instalação de rede frigorífera com isolamento térmico. 
8.  E outras preparações que garantam o funcionamento adequado do equipamento. 

 
Item N – Cobertura; 

9. Manutenção, substituição e implantação em todas as Unidades da Rede Municipal de 
Educação em todos os tipos de telhas. 
 
Item O - Sistema de proteção a descargas atmosféricas; 
   Projeto em concordância com a NBR vigente, execução e laudo de medição de aterramento. 
 
Item P – Instalação de sistema de combate a incêndio; 

o Elaboração de projeto com aprovação no corpo de bombeiro, execução e obtenção de auto de 
vistoria do corpo de bombeiro (AVCB). 

 
Item Q - Adequação arquitetônica para acessibilidade; 

o Elaboração de projeto para acessibilidade e execução de sanitários, rampas, circuito de banho, 
etc. 

 
Item R – Limpeza de obra Capina; 

10. A obra tem que ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso sem entulhos, 
detritos ou restos de materiais. 

11. A capina poderá ser feita manual ou com maquinário. O terreno deverá ser totalmente limpo e 
em condições de uso sem entulhos, detritos ou restos de materiais. 

 
Item S – Divisórias; 

12. Instalação e manutenção em divisórias de granilite, divisórias em chapa de fibras de madeira 
prensadas e divisórias painel BP-PLUS perfil MET aço galvanizado. 

 
Item T – Serralheria; 

o Manutenção nos parques infantis, grades, portões, portas, janelas e estruturas metálicas. 
o Manutenção e instalação de calhas. 

 
Item U – Vidraçaria; 

o Instalação e substituição de vidros quebrados das janelas, portas e divisórias.   
   

Item V  – Limpeza de terreno e Capina; 
13. A limpeza de terreno e capina poderá ser feita manual ou com maquinário, o terreno deverá 

ser totalmente limpo e em condições de uso sem entulhos, detritos ou restos de materiais. 
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OBS: Todos os projetos deverão atender às especificações da associação brasileira de normas técnicas 
(ABNT), com aprovação em seus respectivos órgãos e recolhimento da anotação de responsabilidade 
técnica (ART). 

 
4.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1.1 Das condições Gerais: 
4.1.1.1 A vencedora deverá atender prontamente às solicitações efetuadas exclusivamente pela 

secretaria Municipal de Educação através do departamento administrativo. 
Os serviços serão executados em horário comercial, depois do expediente ou fim de semana e feriados, 
sempre de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 

4.1.2. A vencedora deverá ter a capacidade para iniciar os devidos tipos de serviços, em no 
máximo 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de serviço, atendendo as solicitações 
da Secretaria de Educação e mantendo as rotinas estabelecidas neste projeto básico. 

4.1.3.1. O Prazo para execução dos Serviços será definido em cada Ordem de Serviço. 
4.1.3.2. No caso dos atendimentos emergenciais, a vencedora deverá atender prontamente a 

solicitação efetuada pelo Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Educação. 
a) A vencedora deverá prestar em todas as unidades da Secretaria Municipal de 

Educação, com fornecimento de mão de obra, (materiais, utensílios, máquinas e equipamentos 
necessários, a execução adequada dos serviços solicitados, de acordo com as condições estabelecidas 
neste projeto básico. 
        4.2 . Das Etapas para Autorização da Execução dos Serviços: 

4.2.1. Averiguação da solicitação - tendo o Departamento Administrativo da Secretaria 
Municipal de Educação recebido o ofício de solicitação dos serviços, esta deverá averiguar na unidade 
a real necessidade dos serviços, a serem executados, além das condições, prazos e exigências para a 
execução destes. 

4.2.2. Solicitação do orçamento preliminar – A Secretária Municipal de Educação solicitará a 
Vencedora à elaboração do orçamento preliminar descrevendo detalhadamente o local da demanda, os 
serviços a serem executados, além das condições, prazos e exigências para a execução destes. 

4.2.2.1. No orçamento preliminar deverão estar relacionados, quantificados e valorizados 
todos os serviços necessários ao atendimento da demanda, além de todas as informações necessárias à 
contratação dos serviços. 

4.2.2.2. Para elaboração do orçamento preliminar, só poderão ser utilizados os serviços 
constantes neste projeto básico.  

 
4.2.2.3. A Contratada deverá apresentar orçamento preliminar conforme disposto no subitem 

4.2.2, em um prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados da emissão da solicitação pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
4.2.2.3.1. Caso sejam necessárias alterações no orçamento preliminar, a Contratada deverá 

apresentar em no máximo 03 (três) dias úteis o novo orçamento. 
 
4.2.2.3.2. Eventuais dilatações no prazo para entrega do orçamento preliminar deverão ser 

acordadas previamente com a Secretaria Municipal de Educação. 
 
4.2.2.3.3. A Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar que a Contratada entregue a 

memória de cálculo do orçamento. 
 
4.2.3.  Da elaboração do orçamento preliminar – A Contratada deverá elaborar o orçamento 

preliminar conforme segue: 
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4.2.3.1. A data base dos preços a ser considerada, será a da Planilha Referencial de Preços 
para as Obras de Edificação do Estado de Minas Gerais (SETOP) vigente à época da emissão da 
Ordem de Serviço, devendo sempre ser consultado no sitio eletrônico: 

http://transportes.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/preco_setop_sul.pdf 
 
           4.2.3.1.1 Na eventualidade da tabela supra mencionada (SETOP) não abranger a totalidade dos 
itens, serão usados, de forma suplementar para os itens faltantes, na  seguinte ordem de preferência, as 
tabelas da Caixa Econômica Federal (SINAPI) e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE) disponíveis, respectivamente nos links: 
 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp 
 
http://www.fde.sp.gov.br/pagespublic/internafornecedores.aspx?Contextmenu=listpre 

 
4.2.3.2. Serviços urgentes e emergenciais poderão ser executados sem orçamento prévio, 

desde que autorizado pela Secretaria Municipal de Educação através do Departamento Administrativo 
e em conformidade com os itens 4.2.3.1 e 4.2.3.1.1; 

 
4.2.3.3. Para cada serviço solicitado, a Vencedora deverá apresentar um Preço de Edificação 

Final Proposto (PEFP), que será o resultado do Preço de Edificações Referenciado (PER) aplicada a 
Taxa Final do Desconto (Ke), conforme a fórmula abaixo: 

PEFP = PER X (1 – Ke) 
        100 

Sendo: 
 
a) PEFP = Preço de Edificação Final Proposto, que é o preço ofertado, para cada serviço; 
b) Ke = Taxa Final, em porcentagem (%), que é a taxa de desconto a ser aplicada nos preços de 

edificações das tabelas SETOP, SINAPI e FDE. 
 

c) PER = Preço de Edificação Referenciada, que é o preço unitário dos serviços das tabelas SETOP, 
SINAPI e FDE com BDI de 27,62% e Leis Sociais já inclusos nos preços, portanto a vencedora 
não poderá acrescentar nenhum outro valor ou porcentagem. 

 
4.2.3.4. Para o cálculo do Preço de Edificação Final Proposto (PEFP) de cada serviço, deverá ser 

adotado o critério de arredondamento, com duas casas decimais. 
 

4.2.4. Da Apresentação do Orçamento Preliminar: 
 

4.2.4.1. O orçamento preliminar que a Contratada apresentará à Secretaria Municipal de 
Educação/Departamento Administrativo deverá conter: 

 
1. Relação detalhada dos serviços a serem executados; 
2. Valor Global dos serviços a serem executados, com seus valores unitários. 
3. Especificações e quantidades dos materiais (necessários) a serem utilizados; 

 
4. Cronograma físico do serviço a ser executado. 

 
4.2.5. Após a Contratada ser comunicada oficialmente da aprovação do orçamento preliminar, a 

mesma deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação/Departamento 
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Administrativo, em até 02(dois) dias úteis, para definição das necessidades de execução dos serviços, 
tais como: Liberação de espaços, horários, depósito de material, etc. 

 
4.2.6. Da ordem de Serviço – A Secretaria Municipal de Educação/Departamento Administrativo 

emitirá a Ordem de Serviço, que deverá atender ao que segue: 
 
4.2.6.1 A Ordem de Serviço é o documento de autorização de execução de serviços, baseado nas 

informações contidas no Orçamento Preliminar aprovado pela Secretaria Municipal de 
Educação/Departamento Administrativo. 
 

4.2.6.2 A Contratada deverá iniciar os serviços em até 24 horas do recebimento da Ordem de 
Serviço. 

 
4.2.6.3 Qualquer decréscimo no objeto da Ordem de Serviço se dará exclusivamente a cargo do 

contratante e deverá ser comunicado por escrito a Contratada. 
 
4.2.6.4. Qualquer acréscimo no objeto da Ordem de Serviço deverá ser devidamente justificado e 

se dará exclusivamente a cargo do contratante devendo a contratada apresentar a Secretaria Municipal 
de Educação/Departamento Administrativo um Orçamento Complementar para o(s) serviço(s) 
acrescido(s), que deverá seguir todos os passos descritos até sua aprovação, autorização e emissão de 
nova Ordem de Serviço. 
 
4.2.7. Qualificação dos serviços – Os serviços deverão ser realizados de acordo com as Normas 
Brasileiras vigentes, bem como com o pessoal técnico especializado, equipamentos   e máquinas 
adequadas e em boas condições de trabalho, de forma a apresentar bons resultados. 

 
4.2.8. É vedado á Contratada fornecer qualquer material ou executar serviços sem a anuência 

prévia e fiscalização da Secretária Municipal de Educação/Departamento Administrativo. 
 
4.2.9. Da condição de execução dos serviços: Os serviços serão prestados de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Itajubá. 
 
 5. CONTEÚDO DA PROPOSTA 
 
5.1 A Licitante deverá apresentar o maior desconto sob as tabelas estipuladas no item     4.2.3.1 

 
5.1.1. Esse valor, quando fracionário, poderá conter, no máximo, duas casas decimais. 
 
5.2. O valor ofertado deverá ser apresentado com a inclusão de todos os custos diretos e 

indiretos da atividade, incluindo taxas, tributos, despesas indiretas, licenças, custos decorrentes de 
trabalho executados em horas extraordinárias. Estão compreendidos nestes os ensaios, teste e demais 
provas para controle tecnológico, constituindo, assim, a única contra prestação pela execução dos 
serviços objetos desta licitação, sem que caiba á  vencedora, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação ao Município de Itajubá. 

 
5.2.1 Durante a vigência do contrato o valor ofertado pela Contratada permanecerá inalterado.  

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

   



Prefeitura Municipal de Itajubá 
Av. Jerson Dias, 500 –  Estiva  Itajubá/ MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 

 

 
 
 
 

 
PROCESSO Nº  017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações 

• Tel • Fax: (35) 3692-1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 
Página 34 de 41 

 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-la em tudo 
o que se relacionar com os serviços prestados, no ato da assinatura do contrato,  como, informar os 
números de telefones, aparelhos rádios chamada ou de qualquer outro meio de comunicação que 
permita a agilidade no contato para atendimento. 
 

6.1.1.  Caso ocorra alteração na indicação do preposto o contratante deverá ser informado por 
escrito em um prazo máximo de 48 horas. 
 

1. Disponibilizar máquinas, equipamentos e ferramentas, pessoal devidamente 
habilitado, materiais e o que mais se fizer necessário para a execução dos serviços. 
 

6.3.  Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança 
previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela fiscalização, tais como: uniformes, 
coletes, botas, máscaras, óculos, faixas, refletivas na indumentária, e outros. 

 
6.4. Afastar ou substituir dentro de 48 horas, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Itajubá, 

qualquer funcionário que, por solicitação da fiscalização, não deva continuar a participar da execução 
dos serviços. 

 
6.5. Os equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços 

devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção obrigando-se a vencedora a 
substituir aqueles que não atenderem estas exigências. 
 

6.6.  Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos 
serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como 
empregadora deva satisfazer, além de ficar com a integral responsabilidade a observância das leis 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguro contra risco de acidentes do 
trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços. 

 
6.7.       Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e 

medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando 
necessário, os EPIs básicos de segurança. 

 
6.8. Efetuar seguro de responsabilidade civil perante terceiros, prevenindo eventuais 

sinistros, além do seguro contra acidente de trabalho, que decorre da legislação em vigor, 
em valores compatíveis com os serviços previstos na Ordem de Serviço, pagando os 
respectivos prêmios. 

 
6.9      Manter os locais dos serviços, sempre que necessários devidamente isolados através de 

tapumes. 
 
6.10 Reparar às suas custas, qualquer irregularidade, defeito, ou divergência em relação às 

especificações, verificada nos serviços executados. 
 
6.11 Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste                  

projeto básico, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos                  previstos 
na lei.  

 
  6.12 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo, a                  
conduzi-los eficaz e eficientemente. 
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6.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância ás normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 
6.14 Reparar, corrigir, construir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, no prazo assinalado pelo Município de Itajubá. 

 
6.15 Responder na execução dos serviços por: quaisquer acidentes de trabalho, uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, danos resultantes de caso            fortuito ou de força maior, 
quaisquer causa de destruição, danificação, defeito ou incorreções dos serviços, ainda que ocorridos na 
via pública junto ao local dos serviços. 
 

6.16 Comunicar à Secretaria Municipal de Educação, Departamento Administrativo, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 
serviços. 

 
6.17 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Secretaria Municipal de 

Educação garantindo–lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 
documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 
 

6.18 Paralisar, por determinação da Secretaria Municipal de Educação/Departamento 
Administrativo, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que 
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 
6.19 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes, em especial as 
subterrâneas pertencentes às Concessionárias de Serviço Públicas ou Privadas. 
 

6.20 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços. 
 

6.21 Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que por ventura 
necessitar utilizar.  

 
6.22 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o tráfego de pedestre nas calçadas, e de 

acordo com as especificações técnicas e normas da ABNT. 
 

6.23. Promover o transporte de pessoal em veículo apropriado. 
 
6.24 Manter o local dos serviços sempre em ordem e segurança, inclusive no tocante a 

operários, bem como a pessoas autorizadas para sua fiscalização. 
 
6.25 Apresentar à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação/Departamento 

Administrativo, mensalmente, junto com a medição, cópia da relação de trabalhadores, guia de 
recolhimento do FGTS e informação à previdência Social (GFIP) e guia da Previdência Social (GPS). 

 
6.26 Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de segurança, medicina e higiene do 

trabalho. 
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6.27  Apresentar os seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela Contratada, 

após o recebimento da Ordem de Serviço: 
 
a) Carta de indicação do engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços, que 

deverá ser profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Admitir-se-á a substituição do responsável 
técnico, durante a vigência do contrato, por outro de experiência equivalente ou superior, mediante 
prévia aprovação da Secretaria Municipal de Educação/Departamento Administrativo. 

b) De acordo com a Lei nº 5.194/66, se o profissional, firma ou organização, registrado em 
qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra região, ficará obrigado a visar nela o seu 
registro. 

c) Prova de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao registro do contrato 
no CREA-MG, conforme determina a resolução 194/70 daquela entidade. 

 
6.28. Caso a Secretaria Municipal de Educação/Departamento Administrativo solicite 

ensaio de resistência do material empregado na execução do serviço, este deverá ser ás custas da 
Contratada. 

 
6.29. O engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços deverá estar presente no 

local dos serviços periodicamente, enquanto durarem as atividades. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
7.1.  Acompanhar e fiscalizar os serviços através do Fiscal do contrato, para esse fim 

designado. 
7.2. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento do 

contrato. 
7.3. Notificar a Vencedora por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução dos serviços. 
7.4  Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes acesso às 

suas instalações, promovendo o bom relacionamento e entendimento entre seus serviços e 
funcionários. 
7.5.  Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada desde que devidamente 

identificados, a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços, bem como, promover o bom 
relacionamento em equipe. 

 
7.6.  Fiscalização dos Serviços 

 
7.6.1. O Departamento Administrativo da Secretária Municipal de Educação efetuará a 

fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando a Contratada, sempre que julgar conveniente, 
informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos necessários e comunicar à 
Secretária Municipal de Educação quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços sendo que: 

 
7.6.1.1. No desempenho de suas atividades, é assegurado à Fiscalização o direito de 

verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições, inclusive 
todas as etapas da execução dos serviços pela Contratada. 

 
7.6.1.2. A ação ou omissão total ou parcial do Órgão Fiscalizador não eximirá a 

Contratada de total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa técnica. 
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8. DO PESSOAL 
 
8.1. O pessoal que a Contratada empregar para as execuções dos serviços ora avençados não 

terá relação de emprego com a Prefeitura Municipal de Itajubá e desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos. 

 
8.2. No caso de vir a Prefeitura Municipal de Itajubá a ser acionada judicialmente, a 

Contratada a ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar. 
 
 

9.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
9.1. No primeiro dia útil do mês seguinte ao da execução dos serviços, a contratada emitirá um 

relatório detalhado, cujo modelo será definido em conjunto com a contratante, contendo todas as 
ordens de serviços já executadas e medidas no mês anterior, juntando cópia das respectivas ordens de 
serviço devidamente autorizadas pelo Departamento Administrativo - SME, encaminhado para o 
Departamento Administrativo efetuar a conferência.  

 
9.2. O Departamento Administrativo da SME terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis para a 

conferência do relatório com a documentação, e desde que sanadas todas as eventuais divergências, a 
contratante autorizará a contratada a emitir à fatura correspondente. 
  
9.3. O Departamento Administrativo da SME terá o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
apresentação da fatura para aceitá-la ou rejeitá-la. Após o aceite da fatura, esta será encaminhada para 
o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Itajubá, que a encaminhará para 
pagamento. 

 
9.4. O prazo de pagamento será de até 10 (dias), contatos a partir da data da fatura aprovada 

pela Secretária Municipal de Educação. 
 
9.5. A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

Contratada suspenda a prestação dos serviços. 
9.6. O Contratante somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após a comprovação 

pela Contratada do recolhimento do FGTS e após a juntada da cópia da folha de pagamentos dos 
empregados contratados. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da lei Federal 
nº 8.212/91 (alterada pela Lei 9.711/98) e do ISSQN referente ao objeto da contratação, nos termos da 
Lei Municipal nº 016/2003, regulamentada pelo Decreto nº 4.137/2009. 

 
9.6.1. O contratante reterá o pagamento dos valores devidos, na hipótese da Contratada não 

apresentar Comprovação do recolhimento do ISSQN, da contribuição previdenciária ao INSS e do 
FGTS. 
 

10. Qualificação Técnica: 
10.1. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA. 
10.2. Certidão de Registro Profissional do engenheiro da área Civil, Responsável Técnico da 
vencedora, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 
10.3. Certidão de Acervo Técnico – CAT do profissional referido no subitem 10.2. comprovando, 
obrigatoriamente, a prestação de serviços com as seguintes características: 
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Manutenção predial, incluindo os seguintes serviços mínimos: Alvenarias, Hidráulicas, Elétricas, 
Telhados, Pisos, Revestimento, Telefonia e Cabeamento Estruturado. 

 
11.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 11.1. Os serviços deverão ser realizados em todas as unidades vinculadas a Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
11.2 Caso constatado erro na aplicação da fórmula descrita no subitem 4.2.para um ou mais 

preços propostos, prevalecerá o valor correto corrigido pela Secretaria Municipal de 
Educação/Departamento Administrativo, que deverá ser aceito pela Contratada. 

11.3. Em relação às Unidades que serão atendidas: 
11.3.1. No caso de inclusão, supressão ou mudança de endereço de alguma Unidade de 
Educação, o Departamento Administrativo da SME fará a competente notificação à 
Contratada; 
 
11.4. Esclarecimentos técnicos poderão ser obtidos junto à Secretária Municipal de 

Educação/Departamento Administrativo, através do telefone (35) 3692-1898 e 3692-1784. 
 

 
  

----------------------------------------------                                   --------------------------------------- 
Engª Maria Alice Barcelar                                                      Diretora Waldene C G de Oliveira 
Departamento Administrativo                            Departamento Administrativo 
Secretaria Municipal de Educação                      Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO IX 
 

RELAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
C.M.E.I. Alex Honório da Silva 
End:Rua Joana Anibelli Romano, 370, bairro:reborgeon 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I. Gasparina Maia 
End: Av. Wagner Machado, 320, bairro:Açude 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I. Maria Adami Lamóglia 
End: Rua Projetada 7, S/n, bairro:Novo Horizonte 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I. Maria Emília Mauad 
End: Rua Professora Alzira Oriolo, s/n, bairro:Santa Rosa 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I. Sebastião Carlos de Oliveira 
End: Rua Benjamim Firmo Mariano, 168 bairro: Vila Isabel 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I. Sebastião G.de Oliveira 
End: Rua Salvador Cirilo Sales, 51, bairro:São Sebastião 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I. Vivi Sanches de Mendonça 
End: Rua Joaquim Vieira Pinto, s/n, bairro: Medicina 
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I  N. Sra. de Lourdes 
End: R: Carmem Póddis Grilo,164, bairro: Nª S. de Lourdes 
Itajubá – MG 
 
C.M.E.I Padre Moye 
End: Rua Geraldo Pereira Reno, 208, bairro: Santa Luzia  
Itajubá - MG 
 
C.M.E.I Irmã M. Auxiliadora 
End: Rua Arlindo Vieira de Goulart, 62, bairro: Cruzeiro 
Itajubá - MG 
C.I.E.M. Desembargador Fco. Pereira Rosa 
End: Rua Alberico Galo, 410, bairro: Rebourgeon 
Itajubá - MG 
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C.I.E.M. Profª. Geralda Cerávolo Rodrigues 
End: Rua: Ângelo Marzullo, 29, bairro: Santa Luzia 
Itajubá - MG 
 
E.M. Alcides Faria 
End: Bairro Rio Manso  
Itajubá - MG 
 
Anexo - E.M. Alcides Faria – Biblioteca  
End: Bairro Rio Manso 
 Itajubá - MG 
 
E.M. Ana Junqueira Ferraz 
End: Rodovia Itajubá Maria da Fé, km 10, bairro:Ano Bom 
Itajubá - MG 
 
E.M. Coronel Silvestre 
End: Rodovia Itajubá Maria da Fé, km 14, bairro: Goiabal 
Itajubá - MG 
 
E.M.  Dr. Antônio Salomon 
End: Rua Gabriel R da Silva, 241, bairro: Cruzeiro 
Itajubá - MG 
 
E.M. Dr. Xavier Lisboa 
End:Rua Dr Ivo Martins de Menezes, bairro: Varginha 
Itajubá - MG 
 
E.M. Durval Braga 
End: Rodovia Itajubá / Lorena, km 10 
Itajubá - MG 
E.M. Francisco Florêncio da Silva 
End: Rodovia Itajubá / Maria da Fé, KM 5, bairro: Juru 
Itajubá - MG 
 
E.M. Prof. Francisco Júlio dos Santos 
End: Rua Sebastião Vieira Pinto, 112, bairro: Anhumas 
Itajubá - MG 
 
E.M.Francisco Pereira Coutinho 
End: Rua Raimundo Domiciano, 200, bairro: Novo Horizonte 
Itajubá - MG 
 
E.M. Olímpio José Joaquim 
End: Bairro Capetinga 
Itajubá - MG 
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E.M. Padre Donato 
End: Rua Sebastião Florêncio da Costa s/n, bairro: Santa Rosa 
Itajubá - MG 
 
E.M. Profª Isaura Pereira dos Santos 
End: Av. Wagner Machado , 320, bairro: Açude 
Itajubá - MG 
 
E.M. Prof. Carmo Cascardo  
End: Rua Miguel Viana, s/n, bairro; Morro Chic 
Itajubá - MG 
 
E.M. Santo Agostinho 
End: Praça Dom Bosco, 35, bairro: Avenida 
Itajubá - MG 
 
E.M. São Judas Tadeu 
End: Rua Álvaro Seabra, 98, bairro: Jardim Bernadete 
Itajubá – MG 
 
E.M. São Sebastião 
End: Rua Salvador Cirilo  Sales, , bairro: São Sebastião 
Itajubá - MG 
 
E.M. São Vicente de Paulo 
End: Av.São Vicente de Paulo, 450, bairro: São Vicente 
Itajubá - MG 
 
ANEXO - E.M. São Vicente de Paulo 
End: Rua José Manso Pereira, 45, bairro: São Vicente 
Itajubá - MG 
 
E.M. Teodomiro Santiago 
End: Rua José Joaquim, 63, bairro Porto Velho 
Itajubá - MG 
 
E.M. Wenceslau Neto 
End: Rua Geraldino Campista, s/n, bairro: Vila Póddis 
Itajubá - MG 
 
CEREPI 
End:  Rua João Antônio Pereira, 444, bairro Centro 
Itajubá - MG 
 


