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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº
001/2019

Data da sessão de julgamento
(recebimento e abertura dos envelopes):

23/07/2019 às 09:00 horas

Local da sessão: AV: Duque de Caxias,
850, B: Esplanada da Estação –
Itabira/MG

Processo nº
022/2019

Prazo de execução:

08 (oito) meses

Valor Total: R$
828.134,58

Recurso Próprio:

☒ Sim ☐ Não

Fonte de financiamento:

CISCEL

Tipo de Licitação:

Menor preço global

Prazo para requerimento do cadastro:

Até 18/07/2019 às 16:00 horas

Pedidos de esclarecimentos

Até 19/07/2019 para o endereço
licitacao@ciscel.mg.gov.br

Impugnações

Até 19/07/2019 para o endereço
licitacao@ciscel.mg.gov.br

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRA - CISCEL torna
pública a licitação, na Modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global,
para execução de obras, conforme objeto abaixo, a ser regida em conformidade
com a Lei 8666/93 e nos termos do presente Edital.

mailto:licitacoes@santabarbara.mg.gov.br
mailto:licitacoes@santabarbara.mg.gov.br
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1 – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto desta licitação a Contratação de Pessoa Jurídica para a
prestação de serviços de engenharia de execução de obra civil e respectiva
construção de imóvel consistente no ANEXO à sede do CISCEL em
Itabira/MG, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária de Custo,
Cronograma Físico Financeiro e demais documentos anexos a este edital.

2 – DO CADASTRO
2.1 Conforme disposto nos moldes do artigo 22 da Lei 8666/93, o interessado
deverá requerer seu cadastro, conforme modelo do Anexo XII, em data e hora
definida no preâmbulo, no setor de licitação do CISCEL, situado à AV: Duque de
Caxias, 850 B: Esplanada da Estação - Itabira/MG, anexando cópias dos
documentos abaixo relacionados, devidamente autenticados em todas as folhas,
ou acompanhados dos respectivos originais:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores
atuais, bem como todas as alterações contratuais; ou

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercício; ou

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;

f) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, se for o caso;
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se

houver, relativo ao domicílio ou sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Município;

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de certidão emitida pelo órgão competente do Estado;

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa
da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais
previstas nas alíneas "a" a "d" do Parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212/1991;
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k) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;

l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de
1º de maio de 1943 - CNDT;

m) Outros documentos exigidos em lei (ex: Alvará Sanitário, Licença Ambiental;
Registro na ANVISA etc.) – quando for o caso;

n) Cópia dos documentos pessoais do representante legal da empresa e/ou do
responsável pela assinatura do instrumento contratual, com poderes
específicos para tal ato;

o) Requerimento de cadastro (anexo XII do edital) contendo o número de
Telefone para contato e e-mail.

2.2 Deferida a solicitação de cadastro, a Comissão Permanente de Licitação
expedirá em favor do interessado o Certificado de Registro Cadastral - CRC, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, prorrogáveis por igual período,
contados da entrega do requerimento de cadastramento acompanhado da
documentação completa.

3 - DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

3.1 - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
Envelope 1
a) Será admitida a participar da licitação somente empresa que satisfaça todos

os requisitos a seguir indicados, com a apresentação dos documentos de
habilitação (ENVELOPE 1), em única via:

a.1) O envelope contendo a documentação referente à habilitação do licitante
deverá ser hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa, além
da razão social e endereço da empresa proponente, os seguintes dizeres:

Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL
Comissão Permanente de Licitação

AV: Duque de Caxias, 850 – B: Esplanada da Estação
Itabira – MG

CEP.: 35900-236
Tomada de Preços n. º 001/2019

Processo n. º 022/2019
Envelope 1 - DOCUMENTOS
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3.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Documento de Identificação válido em Território Nacional do representante

legal da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b.1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
ou

b.2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

b.3) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

3.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, que será comprovada

mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais, a Dívida Ativa da União e ao Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS);

c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual da Sede da Empresa;
d) Prova de Regularidade junto a Fazenda Municipal da Sede da Empresa;
e) Prova de Regularidade junto ao FGTS - CRF expedido pela Caixa Econômica

Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.

3.1.2.1 - O Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido nos moldes do item 2,
substituirá os documentos de habilitação.
3.1.2.2 - Havendo alguma certidão/documento com prazo de validade vencido
após emissão do CRC, deverá o licitante apresentar juntamente com o CRC a
respectiva certidão atualizada.

3.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1.3.1. PESSOA JURÍDICA
a) Certidão de Registro da Empresa, em vigor, expedida pelo expedida pelo

CREA ou CAU;
b) Declaração de Responsável Técnico, com vínculo profissional com a

contratada, a ser preenchido pelos licitantes, conforme modelo. (Anexo VIII)
c) Comprovação de vínculo entre o(s) responsável(eis) técnico(s) elencado(s)

pela licitante, efetuada através de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou
cópia do Contrato de Trabalho ou da Ficha de Registro de Empregados,
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contendo o registro do Ministério do Trabalho, ou através da CRQ – Certidão
de Registro de Quitação, expedida pelo CREA ou CAU, ou através da
apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente
registrado no órgão competente, no caso de proprietário ou sócio, ou, ainda,
através da apresentação de contrato civil de prestação de serviços ou
instrumento equivalente.

d) Atestado de Capacidade Técnica, de responsável técnico da empresa,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
certificado pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de
Acervo Técnico emitida por esses Conselhos, comprovando ter executado
serviços públicos ou privados, pertinentes, compatíveis e similares em
características com o objeto licitado.

d.1) Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou
de profissionais a ela vinculados;

e) Declaração de Conhecimento de todas as Informações e das Condições
Locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme
modelo. (Anexo IX);

f) Declaração de operacionalidade de pessoal e equipamentos. (Anexo XI).

3.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da

sede da empresa, com data não anterior a 90 (noventa) dias contados da
data prevista para abertura dos envelopes.

a.1) A empresa licitante, submetida a processo de recuperação judicial, deverá
comprovar sua capacidade econômico-financeira para assumir o contrato e,
neste aspecto, apresentar certidão emitida pela instância judicial
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei
n.º 8.666/93.

b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios;

b.1) o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da apresentação da
proposta, devendo ser utilizado o Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador
que o venha substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de
memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa;

b.2) as empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar
Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso;



6

b.3) serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstração do resultado do exercício assim apresentados:

b3.1) publicados em Diário Oficial; ou
b3.2) publicados em Jornal; ou
b3.3) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da

sede ou domicílio do licitante; ou
b3.4) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

b.4) o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício
apresentadas deverão conter assinatura do representante legal da empresa
licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de publicação,
permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação
do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC – são indispensáveis;

c) Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor seja, no mínimo, igual a 10%
do valor total estimado para a contratação, comprovado na data da
apresentação;

d) Análise contábil-financeira da empresa, para a avaliação de sua situação
financeira, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo
contador responsável, com as seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = __ATIVO CIRCULANTE___
PASSIVO CIRCULANTE
SG =______________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

d.1) será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais
ou maiores que 1,0 (um).

3.1.5 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da

Constituição Federal. (modelo anexo VII);
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3.1.6 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
a) A empresa/empresário deverá, para se submeter ao regime especial da Lei

Complementar 123/06, apresentar, além dos demais documentos já exigidos,
como documento comprobatório de sua condição de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, declaração, sob as penas do artigo 299 do
Código Penal, de que se enquadra na situação de microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar 123/06, bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento dessa situação, conforme modelo do Anexo X deste edital
OU Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial comprovando sua
condição com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data
prevista para entrega das propostas (para empresas registradas na Junta
Comercial).
a.1) A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de
representação da licitante.

b) A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, ou sua imperfeição,
não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos
benefícios da Lei Complementar 123/06, salvo se a própria licitante desistir de
sua participação no certame, na sessão pública, retirando seus envelopes.

c) Nos serviços constantes dos atestados ou certidões fornecidas, é
recomendável ser usado marcador de texto para melhor visualização quando
da análise correspondente à “1ª FASE/HABILITAÇÃO.

d) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional deverá participar do serviço objeto deste Edital,
admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo CISCEL.

e) As empresas de Sociedade Anônima (S/A) deverão apresentar a publicação
do balanço em Diário Oficial, enquanto que as Sociedades por Quotas
Limitadas (LTDA) deverão apresentar cópia do balanço extraída do Livro
Diário devidamente registrado na Junta Comercial e/ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoa Jurídica.

f) Serão aceitos documentos que expressem sua validade desde que em vigor,
ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90
(noventa) dias, no máximo, da data de abertura do envelope de
documentação. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados de
capacitação técnica.

g) Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da
administração ou, por publicação em órgão da Imprensa Oficial e poderão ter
seus originais exigidos pela Comissão Permanente de Licitação, para
confronto com as cópias oferecidas, sendo facultado a esta diligenciar para
constatação da autenticidade de cada atestado ou documento.

h) O CISCEL não se responsabilizará por esclarecimento, impugnações,
recursos ou contrarrazões endereçadas por outras formas, outros endereços
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eletrônicos; por falhas técnicas como lentidão do servidor e falta de energia
ou ainda fora do horário estipulado no preâmbulo do edital.

3.1.7 – DA VISITA TÉCNICA
a) É facultativa a Visita Técnica do licitante ao local da obra, em que, caso os

licitantes optem pela visita técnica, será fornecido aos interessados o Termo
de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto a qualificação técnica,
conforme exigência constante do item 3.1.3.1 letra “e”, conforme modelo do
Anexo IX.

b) A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de
sanar possíveis dúvidas de interpretação das especificações desta licitação e
o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.

c) Para realização da Visita Técnica, que poderá ser feita por qualquer pessoa
vinculada à licitante, os licitantes devem realizar prévio agendamento pelo tel.:
(31) 3831-3555 e deverão comparecer no CISCEL, até o dia útil anterior à
data marcada para abertura das propostas.

d) Após a vistoria ao local da obra, será emitido o Termo de Visita Técnica.
e) O licitante deverá nomear um representante legal devidamente qualificado

para este fim, por meio de documento, com autorização para realizar a visita
técnica em companhia de servidor do CISCEL.

f) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado
não serão consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a
sua execução.

3.2 – DA APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Envelope 2
3.2.1 – DA APRESENTAÇÃO
3.2.1.1 – A documentação do envelope 2 deverá ser apresentada, em papel
timbrado, datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras, ressalvas
ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo datada e assinada pelo
representante legal da empresa e deverá conter:
a) DOCUMENTO 1: Proposta Comercial conforme modelo Anexo XIII
b) DOCUMENTO 2: Planilha de Orçamento conforme modelo Anexo I.
c) DOCUMENTO 3: Cronograma Físico Financeiro conforme Anexo II.
d) DOCUMENTO 4: Composição de Custo Unitário de cada item da planilha de

preços conforme Anexo III.
e) DOCUMENTO 5: Composição do BDI (Bonificação de Despesa Indireta)

utilizado conforme modelo Anexo IV.
3.2.1.2 – A Planilha Orçamentária deverá ser apresentada em valores expressos
com duas casas decimais após a vírgula.
3.2.1.3 – A composição de custo deverá abranger todos os insumos
necessários a execução do serviço proposto, como: mão de obra, material e
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equipamentos, demonstrando o custo unitário de cada item da planilha
orçamentária.
3.2.1.4 – Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas,
inclusive as de mobilização e desmobilização, comunicação aluguéis,
reproduções, veículos, combustíveis, escritório de obra, demais despesas de
expediente, encargos sociais, impostos, bonificações, auxílio alimentação de
acordo com o PAT e quaisquer outras despesas não especificadas neste edital,
relativas aos serviços objeto desta licitação.
3.2.1.5 – O envelope contendo a documentação referente à proposta da licitante
deverá ser hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa, além da
razão social e endereço da empresa proponente, os seguintes dizeres:

Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL
Comissão Permanente de Licitação

AV: Duque de Caxias, 850 – B: Esplanada da Estação
Itabira – MG

CEP.: 35900-236
Tomada de Preços n. º 001/2019

Processo n. º 022/2019
Envelope 2 – PROPOSTA COMERCIAL

3.2.2 – DO JULGAMENTO
3.2.2.1 – O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global, devendo este
ser o resultado da somatória correta dos produtos obtidos pela multiplicação dos
preços unitários propostos, pelas quantidades estabelecidas nas Planilhas de
Custo que estão anexas a este Edital.
3.2.2.2 – Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não apresentarem a documentação estabelecida no item III.2.1.1 desse edital.
b) Apresentarem os preços unitários sem BDI e o valor global da obra acima

dos estimados pelo CISCEL, visto que referem-se aos preços e valores
máximos admitidos pela Administração.

c) Apresentarem custo da mão de obra em inconformidade com os valores de
mercado estabelecidos na Convenção Coletiva da Categoria, acrescentados
os encargos sociais.

d) Não cumprirem o item III.2.1.6 desse edital.
e) Não atenderem as exigências do edital, contiver preços excessivos ou

manifestadamente inexequíveis, nos termos da lei.
3.2.2.3 – A Comissão de Licitação poderá corrigir “de ofício” as inexatidões
materiais e os erros de cálculo existentes nas Planilhas de Preços apresentadas.
3.2.2.4 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das
propostas desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o
seu conteúdo.
3.2.2.5 – A Comissão desprezará qualquer número inserido após a segunda casa
decimal, considerando-o como não escrito, em caso do descumprimento do item
III.2.1.5 desse edital.
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3.2.2.6 – Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência
apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao do menor
preço, após diligência e anuência do licitante.
3.2.2.7 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte procedendo-se
na forma do art. 45 inciso I da Lei Complementar 123/06, ou seja, ocorrendo o
empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar no prazo máximo de 01 (um) dia, contado da intimação,
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas

pelas microempresas e empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

b) Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte decline expressamente
em ata a intenção de apresentar nova proposta, os trabalhos prosseguirão.

c) A situação descrita no item acima aplica-se para os casos em que a proposta
melhor classificada não tiver sido elaborada por uma microempresa ou
empresa de pequeno porte ou quando formulada por microempresa ou EPP
que não tenha apresentado a declaração constante no Anexo X.

d) Persistindo o empate, proceder-se-á ao sorteio.

4 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
O prazo máximo para execução dos serviços será de 10 (dez) meses contados a
partir do recebimento pela contratada da Ordem de Serviço emitida pelo setor de
compras do CISCEL, podendo ser prorrogado, mediante aditamentos, por
conveniência das partes, nos termos do Artigo 57 da Lei 8666/93 e mantidas as
condições do contrato.

5 – DAS MULTAS
O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas
decorrentes deste edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8666/93 ao contratado.

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários são os provenientes da dotação orçamentária de 2019
citada abaixo e pela sua correspondente para o exercício subsequente.

Nº. 01.001.001.10.122.1004.1001. 44905100000 - Programa de Atividades
Consultório/ CISCEL - OBRAS E INTALAÇÕES - Ficha 17

7 - RECURSOS E CONTRARRAZÕES
7.1 Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção
de recorrer contra decisões da Comissão Permanente de Licitação, deverão
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apresentar suas razões no prazo único de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia
seguinte ao término do prazo para manifestação.
7.1.2Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
7.1.3No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.
7.1.4A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso.
7.2 O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
7.2.1ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título;
7.2.2ser encaminhado para o endereço eletrônico licitacao@ciscel.mg.gov.br ou
ser protocolizado no setor de Licitação, à AV: Duque de Caxias, 850, Esplanada
da Estação, Itabira/MG, CEP: 35.900-236, em uma via original, datilografada ou
emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da
empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou
credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e
CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.
7.3 A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por razões ou
contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e
que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
7.4 O recurso será apreciado pela Comissão Permanente de Licitação, que
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que
decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento.

8 – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
8.1 O prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da ciência da convocação feita pelo CISCEL.
8.2 No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar a
Planilha de Composição de Custos Unitários em forma digital (em formato pdf).

9 – DA GARANTIA CONTRATUAL
A empresa vencedora deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura do referido contrato a garantia de execução do contrato, na Diretoria
de Compras da contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual, optando por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo
56, da Lei Federal 8.666/93.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 No interesse da Administração Pública, a presente licitação poderá ser
anulada ou revogada no todo ou em parte, mediante fundamentação, ter suas
quantidades reduzidas ou aumentadas até o limite previsto na Lei 8666/93 com

mailto:licitacao@ciscel.mg.gov.br
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suas alterações posteriores, sem que por este motivo assista aos licitantes o
direito a qualquer indenização, ou a modificação dos preços cotados.
10.2 Torna-se implícito que os licitantes ao apresentarem suas propostas,
concordam integralmente com os termos deste Edital e anexos e demais
instruções que porventura o acompanharam.
10.3 Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das
propostas, não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das
propostas apresentadas, nem a participação de proponentes retardatários.
10.4 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do
certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site
www.ciscel.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do CISCEL no
endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar, quando for o
caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
10.5 Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados
para o e-mail licitacao@ciscel.mg.gov.br, até 2 (dois) dias úteis antes da data
marcada para abertura das propostas.
10.6 As respostas às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-
mail ou disponibilizada no www.ciscel.mg.gov.br no link correspondente a este
edital, Licitações, ficando acessíveis a todos os interessados.
10.7 Ao licitante proponente é solicitado que envie preposto para representá-lo na
sessão de abertura e julgamento dos envelopes Documentos e Proposta
Comercial.
10.8 Aplicam-se à presente licitação no que couber os demais dispositivos da Lei
8666/93 e legislação complementar.
10.9 A participação na licitação pressupõe conhecimento do local e das condições
de execução da obra.
10.10 A Comissão devolverá, fechados e inviolados, os envelopes de no. 1,
DOCUMENTOS, e de no. 2, PROPOSTA COMERCIAL, apresentados após o
prazo mencionado no preâmbulo do edital.
10.11 Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que
forem necessários e suficientes, nem fora de ordem.
10.12 Todos os documentos apresentados pela licitante deverão estar rubricados
por seu representante legal ou procurador especialmente constituído.
10.13 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação e os
princípios jurídicos que regem as licitações.
10.14 Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o
CONTRATADO declara estar ciente de que a autorização de início do objeto e a
liberação dos recursos somente ocorrerá após a finalizado o processo eleitoral a
se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de
segundo turno, em atendimento ao art. 73, inciso VI, alínea “a” da Lei n° 9.504/97.
10.15 Este edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no
setor de Licitações, à AV: Duque de Caxias, 850, Esplanada da Estação,
Itabira/MG, no horário de 8h às 12:00h e de 14:00h às 17h.
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11 – ANEXOS
Anexo I - Planilha Orçamentária de Custo
Anexo II - Cronograma Físico Financeiro
Anexo III - Planilha de Composição de custo unitário
Anexo IV - Planilha de Composição do BDI (bonificação de despesa indireta)

utilizado
Anexo V - Memorial Descritivo
Anexo VI - Minuta de Contrato
Anexo VII - Modelo de Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII da

Constituição Federal
Anexo VIII - Modelo de declaração de Responsável Técnico
Anexo IX - Modelo de Declaração conhecimento de todas as informações e

condições locais
Anexo X - Declaração de Enquadramento na Situação de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/06 e da Inexistência de Fatos Supervenientes que conduzam ao
Desenquadramento

Anexo XI - Declaração de Operacionalidade de Pessoal e Equipamentos
Anexo XII - Requerimento de Cadastramento
Anexo XIII - Modelo da Proposta Comercial
Anexo XIV - Certidão de Visita Técnica

Itabira, 28 de junho de 2019

Nelia Maria Tonelle Carvalho Natielly Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva do CISCEL Presidente da CPL

Ronaldo Agapito de Sá
Presidente do CISCEL



1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O CISCEL E
___________________________.

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI o Consórcio Intermunicipal de Saúde
Centro Leste – CISCEL, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
com sede á Av: Duque de Caxias, 850, Bairro Esplanada da Estação, em Itabira-
MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.921.228/0001-87, neste ato representado pelo
Presidente Sr. Ronaldo Agapito de Sá, portador do CPF nº. 709.676.366-04,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a
empresa ......................, inscrita no CNPJ sob o nº. ................., situado à
Rua: .....................: B:.................na cidade de .........................../MG - CEP: ..........-
......, doravante denominado simplesmente CONTRATADO(A), neste ato
representado por ........................., portador do CPF nº. ........................., têm entre
si, com base nos artigos 54 e seguintes da Lei 8666/93, celebrado o presente
contrato de prestação de serviços, em decorrência da licitação, modalidade
Tomada de Preços n.º 001/2019, homologada em ...../...../2019, Processo n.º
022/2019, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Pelo presente instrumento a contratada se obriga a Prestação de serviços de
engenharia de execução de obra civil e de construção de imóvel consistente
no ANEXO à sede do CISCEL em Itabira/MG, incluído memorial descritivo,
planilha Orçamentária de Custo, Cronograma Físico Financeiro e demais anexos
deste edital que fazem parte integrante deste contrato, independente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1 Dá-se a este contrato o valor de R$....... (.......................) para todos os fins
legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

3.1 O contratado receberá pelos serviços executados, conforme planilha de preço
do contrato, mediante liberações parciais aprovadas.
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3.2 As medições serão elaboradas pela Contratada e aprovadas pela fiscalização
do CISCEL, mensalmente e corresponderão às obras e/ou serviços executados
no período, acompanhadas por relatório fotográfico dos serviços executados.
3.3 As despesas com os relatórios, inclusive fotográficos, dos serviços
executados são de responsabilidade da contratada.
3.4 O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias após apresentação da competente
Nota Fiscal, após aceitação dos serviços, pela fiscalização do CISCEL.
3.5 As faturas deverão estar acompanhadas da relação dos empregados da obra
com cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS relativas ao
mês imediatamente anterior aos serviços prestados, bem como certidão
comprobatória da regularidade da CONTRATADA perante o INSS e FGTS.
3.6 Para fornecedores sediados fora do município de Itabira solicitamos a
apresentação da RANFS juntamente com a Nota Fiscal de Faturamento.
3.7 A administração do CISCEL poderá reter os pagamentos devidos à contratada
na hipótese em que vier a ser demandada por encargos comerciais, trabalhistas,
fiscais, previdenciários ou por atos ou fatos decorrentes da execução do contrato,
hipótese em que a liberação do pagamento ocorrerá apenas após serem
solucionadas as eventuais pendências.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
4.1 O presente instrumento a ser celebrado terá o prazo de vigência de 08 (oito)
meses, terá início a partir da data da sua assinatura e término em .../.../2020.
4.2 O prazo máximo para execução dos serviços será de 10 (dez) meses
contados a partir do recebimento pela contratada da Ordem de Serviço emitida
pelo setor de Compras do CISCEL, durante a vigência do contrato.
4.3 O presente instrumento poderá ser prorrogado, mediante aditamentos, por
conveniência das partes, nos termos do Artigo 57, § 1º, da Lei 8666/93 e mantidas
as condições do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA
5.1 Os recursos orçamentários são os provenientes da dotação orçamentária
citada abaixo do exercício de 2019 e pela sua correspondente para o exercício
subsequente.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A pessoa jurídica Contratada para a execução dos serviços estará obrigada a:
• Executar, com perfeição, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados
na Planilha Orçamentária, nesta Especificação, fornecendo todos os materiais,
mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de
qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o
recebimento do projeto, obrigando-se a repará-lo de imediato.
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• Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências
verificadas, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a
execução incorreta de serviços de qualquer natureza.
• Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa
execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e
seguros.
• Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços,
sendo-lhe vetado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém,
subempreitadas relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a
idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização.
• Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início das obras, o profissional
responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado
na licitação, devendo este ser certificado pelo CREA ou CAU, com a
apresentação das mesmas competências técnicas comprovadas por meio da
apresentação de atestado de capacidade técnica, acompanhado da respectiva
Certidão de Acervo Técnico emitida por esses Conselhos.
• Apresentar, no primeiro dia de trabalho, relação do seu pessoal, em duas vias,
constando nome completo e número da Carteira de Identidade de cada
funcionário.
• Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no
interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços,
sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos
contratuais.
• Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e
de Seguro de Acidentes do Trabalho.
• Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.
• Tomar as providências necessárias para que, sempre que a execução do
serviços depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de
abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento,
Corpo de Bombeiros etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não
atrasar a entrega dos serviços, que deverá coincidir com o prazo final do contrato,
cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações exigidos por
aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e
emolumentos correspondentes.
• A aprovação por parte da Fiscalização ou da Contratante de detalhes elaborados
pela Contratada não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os
mesmos possam conter.
• Após o julgamento das propostas, a Administração se reserva o direito de
eliminar itens mencionados nas planilhas, que, a seu critério, julgar não serem de
necessidade imperiosa para a conclusão da obra.
• Encaminhar à Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de produção,
análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos
aos serviços contratados.
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• Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, à Fiscalização,
mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores,
andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da obra.
• Fornecer e manter no canteiro o Diário de Obra, conforme modelo aprovado,
tomando conhecimento, através dele, das observações e interpelações da
Fiscalização e nele registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas
prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não
sujeitos à sua inferência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das
etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de
trabalho, as respostas às interpelações da Fiscalização e a eventual escassez de
material que resulte em dificuldades para execução dos serviços em tempo hábil.
• Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando
choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo
que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão
ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua
utilização.
• Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a utilizar,
que uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra para
fins de confrontá-lo com partidas de fornecimento.
• Retirar do canteiro da obra, o mais breve possível, os materiais não
especificados ou rejeitados pela Fiscalização.
• Transportar, para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização, os
materiais aproveitáveis provenientes de demolições e dele retirar os materiais
inservíveis, às suas expensas. Todo material aproveitável pertencerá ao
Contratante, a menos que especificado em contrário.
• Todos os danos causados às instalações, revestimentos, pavimentações etc.,
em conseqüência das obras ou por necessidade delas, serão de inteira
responsabilidade da Contratada, a qual deverá fazer os reparos necessários, sem
ônus para o Contratante. Na execução dos reparos serão usados materiais novos,
de primeira qualidade, iguais aos originais.
• Em caso de dúvidas ou omissões do Projeto, caberá a Fiscalização fixar o que
julgar mais indicado, comunicando à Contratada a solução adotada.
• Todo serviço relacionado nestas especificações sobre os quais haja dúvidas,
caberá à Contratada apresentar detalhes executivos, que serão submetidos à
apreciação da Fiscalização e posterior aprovação, antes da execução dos
mesmos, sem ônus para o Contratante.
• As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais,
telefônicas etc. que passem pelo local da obra deverão ser, se necessário à
execução da mesma, desviadas convenientemente, sem que seja prejudicado ou
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços
correspondentes.
• A não ser quando especificado em contrato, os materiais a serem empregados
nos serviços serão todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim
entendida a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes
gradações de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as
especificações da ABNT, sendo expressamente vetado o uso de material
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improvisado em substituição ao especificado, assim como não se admite adaptar
peças, seja por corte ou por outro processo, a fim de usá-las em substituição a
peças recomendadas e de dimensões adequadas.
• A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução
da obra, serão retiradas amostras para a realização de ensaios de caracterização
das qualidades dos materiais.
• Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à
Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões
determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só
poderá efetivar-se quando a Contratada:
a) Descriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituição do produto;
b) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante;

e
c) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em

substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório
tecnológico idôneo, a critério do Contratante.

• Quando no Projeto constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material,
estas indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridos,
podendo ser aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição
obedecer ao disposto no parágrafo anterior.
• A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas
relativas á proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas á atividade da
Contratada, observadas as leis em vigor deverão ser considerados os requisitos
de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos,
presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximação de pedestres.
• Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas
próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia
e à noite.
• A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que
julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres.
• O Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.
Todo acidente ou incidente no transcorrer dos serviços, acarretando danos
pessoais ou materiais, será de inteira responsabilidade da Contratada.
• A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos
termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal,
material, instalações e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de
terceiros, durante a execução dos serviços.
• A Contratada deverá assumir a garantia pela perfeita execução dos trabalhos
que lhe foram adjudicados obrigando-se dentro do período de 5 (cinco) anos,
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contados a partir da data de entrega de seus trabalhos, a reparar ou refazer
qualquer trabalho que apresente defeito advindo da má qualidade dos materiais
empregados ou má execução dos serviços, assim como todo o equipamento
fornecido, desde que não tenha sido usado imprópria ou abusivamente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
• Fornecer à Contratada as planilhas, normas, especificações e procedimentos
necessários à execução dos serviços a que se refere o contrato.
• Permitir à Contratada a instalação do canteiro provisório de obra, para uso de
seus empregados e prepostos, em local indicado no projeto ou, quando omisso
este, a critério da Fiscalização.
• Responder às solicitações da Contratada no Diário de Obra, para deliberações
relativas ao início, desenvolvimento e aprovações de etapas e frentes de serviços.
• Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados nos prazos e condições
previstos no contrato.
• Exercer a fiscalização do contrato através de servidor designado para tal,
documentando as ocorrências e manifestando-se formalmente em todos os atos
relativos à execução do Contrato.
• Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
que venham a ser solicitadas.
• Comunicar à contratada as irregularidades na execução do serviço, a fim de que
a empresa adote as providências cabíveis para sanar a questão.
• Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações
constantes no Projeto bem como em seus anexos.
• Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela
empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas relativas à execução da
obra.
• Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento
de cada atividade objeto deste contrato.
• Aplicar as sanções administrativas, quando se fizer necessário, de acordo com a
legislação em vigor.
• Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93.
• Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários em relação
aos serviços prestados pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização da obra será realizada pela contratante, podendo exigir que
sejam refeitos ou demolidos, sem ônus para o contratante, os serviços
executados fora das especificações.

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS
9.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou
indiretas decorrentes deste contrato poderá ensejar a aplicação das penalidades
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previstas no art. 87 da Lei 8666/93 ao contratado, nos termos do Decreto
Municipal n.º 3546/2018 da Instrução Normativa n.º 008 de março de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1 No que toca à alteração, execução, inexecução e rescisão do presente
contrato, observar-se-á o disposto na Lei 8666/93, no que couber, sendo que o
contratante poderá rescindi-lo administrativamente nas hipóteses previstas no
artigo 78, da Lei 8666/93, sem que caiba ao contratado direito a qualquer
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 A Contratada deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis após a
assinatura deste contrato a garantia de execução do contrato na Divisão de
Compras da contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual, optando por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo
56, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A Prefeitura se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos
da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto
deste contrato.

12.2 Fica eleito o foro da Comarca de Itabira, para a solução de qualquer litígio
oriundo do presente contrato.

E por estarem assim, justas e acordes, as partes assinam o presente
instrumento na presença das testemunhas em 03 (três) vias de igual teor para um
só efeito, comprometendo-se a cumpri-lo em todas as cláusulas e condições.

Itabira, ............ de ............................... de 2019

Ronaldo Agapito de Sá
Presidente do CISCEL - Contratante

Contratada

Thiago Leal Pedra
Assessor Jurídico - OAB-MG 126.124

Testemunhas:
Nome: ______________________ Nome:______________________

CPF nº. _____________________ CPF nº._____________________



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O DISPOSTO NO
ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº..................., neste ato

representada por ............................., portador da C.I. nº .................., inscrito no

CPF sob o nº ......................, declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do

artigo 7º, da C.F., que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvas:
a) emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) cumpri a cota de aprendiz na forma do artigo 429 e seguintes CLT.

___________________, ____ de _______________ de 2019.

_____________________________________
Representante legal

OBS: emitir em papel timbrado da licitante.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) _________________________________, portador do Documento de
Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________,
DECLARA que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do
CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no ___ sob o nº __________________
é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a
execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

__________________, ____ de _____________________ de 2019.

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
* Emitir uma declaração para cada RT.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS

Declaro, na qualidade de ........................................................................da
empresa................................................................ sediada
à.................................... ...................................................telefone:....................,
que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto do Processo Licitatório nº 022/2019,
Tomada de Preços nº 001/2019, relativa ao item 3.1.3 letra “e” deste Edital.

__________________, ____ de ______________________ de 2019.

________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da licitante

OBS: emitir em papel timbrado da licitante.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA
LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 E DA INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES QUE CONDUZAM AO DESENQUADRAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa ....................................................................,

inscrita no CNPJ sob nº. ........................................, por intermédio de seu

representante legal infra-assinado,

Sr.(a).................................................................................., portador(a) da carteira

de identidade nº. ........................... e do CPF nº. .........................., declara, sob as

penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar

123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu

desenquadramento desta situação.

__________________, ____ de ....... de 2019.

________________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função assinatura do representante legal)

OBS: emitir em papel timbrado da licitante.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XI – DECLARAÇÃO OPERACIONALIDADE DE PESSOAL E
EQUIPAMENTOS

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ ___________________

sediada na _______________________________________________, através de

seu representante legal, _____________________, CPF

______________________. RG.: _______________________________declara

para os devidos fins que sob as penas da lei, e para fins de participação no

processo licitatório _______________________________, junto ao município,

declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializado, máquinas e

equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto

da licitação.

___________, ______ de _________ de ________.

____________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

OBS: emitir em papel timbrado da licitante.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XII – REQUERIMENTO DE CADASTRAMENTO

, devidamente
inscrito (a) no CNPJ/CPF nº. , localizado (a) no
endereço à , telefone
n.º_____, e- mail: , vem, nesta data, requerer o
seu cadastramento atualização perante o Sistema de Cadastro de Fornecedores
do CISCEL, para prestação de serviços de: (especificar as atividades para a qual
quer se cadastrar ).

Apresenta, em anexo, toda a documentação exigida para esta finalidade e
declara serem verdadeiras todas as afirmações nela contidas.

Declara, ainda, sob as penas da lei:

I - não haver em seu quadro societário ou no seu quadro de empregados
nenhuma pessoa que se enquadre na vedação do art. 9º, III da Lei Federal nº
8.666/93.

II - a não ocorrência das penalidades de suspensão temporária do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública ou declaração de inidoneidade com
qualquer entidade da Administração Pública Federal, Estadual ouMunicipal.

, de de

________________________________________
Assinatura

OBS: emitir em papel timbrado da licitante.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIII – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços do objeto licitado e
declaramos que:
a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na
especificação desta proposta;
b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral do objeto licitado;
c) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;
d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso
de nossa parte, observadas as condições do edital.

ITE
M

QTD
E

UNI.
MED. DESCRIÇÃO VALOR

GLOBAL

01 01 Serv.

Prestação de serviços de engenharia de
execução de obra civil e de construção de
imóvel consistente no ANEXO à sede do

CISCEL em Itabira/MG

R$

Valor total da Proposta: R$_______________
(__________________________________________). (Mencionar o valor por
extenso).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura
da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa
empresa seja declarada vencedora deste certame:
Representante Legal (Nome Completo):
_____________________________________;
( ) Sócio ( ) Procurador *
Nacionalidade: ______________________________;
Estado Civil: __________________;
RG nº: __________________; CPF nº: ____________________________;
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Telefone:______________; Celular:_____________;
Endereço eletrônico:___________________________;
Pagamentos/Dados Bancários:
Nome do Banco:___________ Ag: ____________ C/C: ______________,

* A indicação de Procurador, está condicionada a apresentação de uma
Procuração legalmente constituída em cartório, para fins de assinatura da
proposta.

Local e data:
___________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: emitir em papel timbrado da licitante.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIV - CERTIDÃO DE VISITA TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins que a empresa................ inscrita no
CNPJ: ............, situada..............,Nº...., no Bairro ................ no município
de ..............., realizou visita técnica no local a ser executada os serviços de
engenharia de execução de obra civil e de construção de imóvel consistente no
ANEXO à sede do CISCEL em Itabira/MG, consoante determinado na Tomada de
Preços nº. 001/2019, Procedimento Licitatório nº 022/2019, realizando vistoria “in
loco” e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito
conhecimento do objeto do certame e, consequentemente, para elaboração de
sua proposta.

O presente Processo tem por objeto: “Contratação de Pessoa Jurídica para a
prestação de serviços de engenharia de execução de obra civil e respectiva
construção de imóvel consistente no ANEXO à sede do CISCEL em
Itabira/MG, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária de Custo,
Cronograma Físico Financeiro e demais documentos anexos a este edital.”

A visita foi realizada no dia___/___/___ às ...... horas, acompanhada pelo
representante do CISCEL Sr(a) ........................................

Por ser expressão da verdade firmamos a presente.

Itabira(MG), ..........de ............................ de 2019.

Stael Pinto Coelho Lott
Engenheira civil – CREA 59.654/D

Natielly Aparecida de Oliveira
Presidente da CPL
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