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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 
Processo Licitatório n° 20298.000041/2014-29 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014 
 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
Razão Social 

Endereço Número Bairro 

Cidade Estado CEP 

E-mail Telefone Fax 

Pessoa para contato 

 
Recebemos, através de acesso à página www.bomdespacho.mg.gov.br, nesta data, cópia do 
edital da licitação acima identificada. 
 
Local: ________________________, _____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
 
Assinatura e identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e as empresas 
participantes do processo licitatório em epígrafe, solicitamos que se preencha o recibo de retirada 
do edital e o remeta ao Setor de Licitações por meio do fax n° 37 3521 3728 ou e-mail 
licitacao@bomdespacho.mg.gov.br. O não envio deste recibo exime o Setor de Licitações da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

PREÂMBULO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20298.000041/2014-29 
PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2014 
TIPO: Menor preço global 
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: nos termos do Decreto Municipal nº 5.697/2013 o preço 
máximo para contratação será o menor preço obtido nas cotações de preços do mercado, 
conforme Anexo I deste edital. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 6 de maio de 2014. 
HORÁRIO: 14 (quatorze) horas. 
LOCAL: Sala de sessões públicas, na Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, 
na sede da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/ MG, localizada à Praça Irmã Albuquerque, 
nº 45, centro, nesta cidade. 
 
A Prefeitura Municipal de Bom Despacho torna público que se acha aberta nesta unidade, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014, visando a contratação do serviço 
especificado no item 1.1., detalhado no Anexo I do presente edital, que será regido pelos 
Decretos Municipais de nº 3.588/2007 e 5.697/2013, e pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. 
 
Envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na Gerência de 
Licitações, Compras e Gestão de Contratos até o momento do início da sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na Gerência 
de Licitações, Compras e Gestão de Contratos da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, 
sito a Praça Irmã Albuquerque, nº 45 - Centro, iniciando-se no dia e horário descritos no 
preâmbulo, e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos 
autos do processo em epígrafe. 

 
1 - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em obras civis para 
execução de reforma e readequação da Unidade Básica de Saúde JK, situada na Avenida 
Guarujá, Bairro Aeroporto II, nesta Cidade, em conformidade com projetos, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro constantes do Anexo I do presente edital. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste 
edital e seus anexos. 
 
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência, 
recuperação judicial, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 
consórcio, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
3 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  
3.1. CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
3.1.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.  
3.1.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.  
3.1.3. O credenciamento será da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores;  
a.2) no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 
diretoria em exercício,  
a.3) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame.  

b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa 
outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, 
também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar 
lance(s) em licitação pública; ou  
b.2) termo de credenciamento (modelo no Anexo II deste edital) outorgados pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura, do 
outorgante como dirigente da empresa.  

c) se empresa individual, deverá apresentar: 
c.1) o registro comercial, devidamente registrado. 

 
3.2. É obrigatória a apresentação da cédula de identidade (original e cópia) do estatutário legal 
ou representante legal que irá participar do pregão. 
 
3.3. É obrigatória a apresentação de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação (modelo no Anexo III deste edital). 
 
3.4. Para microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir do benefício da Lei 
Complementar nº 123/06, é obrigatória a apresentação de declaração de que, sob as penas da lei, 
cumpre todos os requisitos para tanto, inclusive quanto à qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado, e, que não se 
enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º do mesmo dispositivo (modelo 
no Anexo IV deste edital); 
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3.5. Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 
3.6. Para exercer os direitos de ofertar lances ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
presença de representante da licitante em todas as sessões públicas referentes à licitação.  
 
3.7. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por servidor 
(a) da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
4 - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 envelopes fechados, não transparentes, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente e todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 1 – Proposta 
Pregão Presencial nº 26/2014 
Razão social da empresa licitante 
CNPJ 

Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão Presencial nº 26/2014 
Razão social da empresa licitante 
CNPJ 

 
4.2. A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 
4.3. Não serão inabilitadas ou desclassificadas propostas pela simples ocorrência de vícios que, a 
juízo do Pregoeiro, puderem ser sanados sem quebra de igualdade de tratamento oferecido a 
todos os licitantes, ou mesmo que se caracterizem como formalismo exacerbado. 
 
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos (modelo no Anexo V deste 
edital): 
5.1.1. Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 
5.1.2. Número do Pregão; 
5.1.3. Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data 
de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
5.1.4. Os preços deverão ser propostos com no máximo duas casas decimais após a vírgula.  
5.1.5. Prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
5.2. Após a sessão do pregão o vencedor do certame deverá encaminhar ao setor de licitação em 
até 24 (vinte quatro) horas, a planilha de preços adequada com o valor total adjudicado, 
respeitado os limites de preços apresentando pela administração, conforme Anexo I. 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO  
6.1. O Envelope Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a: 
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6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e ou última alteração caso houver, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
6.2.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.2.2, deste subitem; 
6.2.4. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir. 
6.2.5. Os documentos relacionados nos subitens de 6.2.1 a 6.2.4, não precisarão constar do 
Envelope Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.3. REGULARIDADE FISCAL/TÉCNICA E FINANCEIRA 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ./MF; 
6.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal;  
6.3.3. Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
6.3.4. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
6.3.5. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
6.3.6. Prova de regularidade de débito com a União (Fazenda e Procuradoria); 
6.3.7. Prova de regularidade de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 
6.3.8. Prova de regularidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT); 
6.3.9. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06*: 

a)Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES 
  obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal. 

b)Quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda ou 
 Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE, comprovando ter 
 receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Lei 
 Complementar nº 123/06 ou comprovação emitido pela Junta Comercial. 
*A participação nas condições previstas neste subitem, implica no reconhecimento de não se 
encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art.3º, da Lei 
Complementar nº 123/06. 
6.3.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante, no máximo a 90 (noventa) dias da data de abertura do certame.  
6.3.11. Certidão de registro e quitação de profissional emitida pelo CREA (Conselho Regional 
de Engenharia) da empresa e do profissional responsável técnico. 
6.3.12. Comprovação de possuir em seu quadro permanente ou societário, na data prevista para 
entrega da proposta, um profissional devidamente qualificado e indicado como RT (responsável 
técnico) da obra, com vínculo comprovado por contrato social,  mediante registro em carteira de 
trabalho ou por contrato particular de prestação de serviços. 
6.3.13. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
característica, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestados emitidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA. 
6.3.14. A comprovação da cláusula 6.3.13, será através de Atestado Técnico Profissional em 
nome do engenheiro civil Responsável Técnico da licitante, comprovando ter o mesmo 
executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui licitados. 
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6.4. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA.  
6.4.1. A visita deverá ser agendada pela licitante até o dia 02/05/2014, por solicitação através do 
e-mail obras@bomdespacho.mg.gov.br ou através do telefone (37) 3521 4229, de 08h00 às 
17h00. 
6.4.2. A visita deverá ser feita pelo engenheiro civil ou Responsável Técnico (RT) da licitante 
detentor dos atestados ou por engenheiro civil que componha o quadro de funcionários da 
empresa e tenha registro junto ao CREA, munido de documentação pertinente. Caso o RT não 
possa comparecer, deverá encaminhar engenheiro civil com registro junto ao CREA, 
devidamente nomeado para esse fim, munido da respectiva documentação. 
6.4.3. No dia e horário agendado, o Profissional na qualificação do subitem 6.4.2, deverá 
comparecer à Secretaria Municipal de Obras Públicas, situada na sede da Prefeitura, na Praça 
Irmã Albuquerque, n° 45, munido do documento de identificação, para que seja acompanhado 
por servidor qualificado até o local da obra.  
6.4.4. Após a visita, o engenheiro deverá retornar ao órgão municipal para retirar o comprovante 
da visita técnica. 
 
6.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.5.1. Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor 
público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio.  
6.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
7 - DO CRC (CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL) 
7.1. O CRC (Certificado de registro cadastral) do licitante junto ao cadastro de fornecedores do 
Município de Bom Despacho substitui todos os documentos de Habilitação, desde que dele 
constem, e observada a data de validade de cada documento. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO DO  VENCEDOR 
8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital; 
8.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
 
8.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
8.5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
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8.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
8.6.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
8.6.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
8.6.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
 
8.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
8.8. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
 
8.9. Os lances deverão ser formulados por item ou lote quando for o caso, em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será 
estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
 
8.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
8.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes 
microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes 
regras: 
 
8.12. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco 
por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da 
melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 
preferência. 
8.12.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 8.12. 
8.12.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada ordem de 
classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrarem nas condições indicadas no subitem 8.12. 
8.12.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 
8.11, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 
 
8.13. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
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8.14. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito, observando o que prescreve a o Decreto Municipal nº 
5.697/2013. 
 
8.15. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
8.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.17. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
8.17.1. substituição e apresentação de documentos, ou, 
8.17.2. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
8.18. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
8.18.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
 
8.19. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas para o credenciamento e 
Habilitação, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do 
Município de Bom Despacho/MG. 
 
8.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
8.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
8.22. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
9.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, sendo processado o recurso conforme cláusula 15 deste Edital. 
 
9.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
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9.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
10 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento de cada etapa depende da conclusão dos percentuais dos serviços estipulados 
em cada parcela e da apresentação dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes, 
efetuado conforme medições, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, vistorias e 
aprovações do gestor do contrato. 
 
10.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela adjudicatária em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 
 
10.3. A Administração Municipal, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
 
11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. Correrá esta obra por conta da dotação orçamentária nº 14.02.10.301.0045.1031.33903900, 
fonte de recurso próprio (102), e demais vigentes durante o período contratual. 
 
12 - DA CONTRATAÇÃO  
12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato e 
emissão da ordem de serviço.  
 
12.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer a Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, junto à Gerência de Licitações e 
Gestão de Contratos para assinatura do contrato (minuta no Anexo VI deste edital). 
 
12.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar 
a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 
sucessivamente. 
 
13 - DAS MULTAS E PENALIDADES 
13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, o Município, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à licitante , segundo a 
extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 
da Lei nº 8.666/93: 
I - Advertência, por escrito; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
13.2. Será aplicada multa de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução 
dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a 
partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando o Município poderá decidir pela 
continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a 
multa prevista no item 13.1, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
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13.3. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado 
descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por 
cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no 
Parágrafo Primeiro. 
 
13.4. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 
1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias 
após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 
 
13.5. No caso de a licitante ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o Município 
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 
 
13.6. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a licitante 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 
 
13.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante de ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto ao 
Município, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos. 
 
13.8. A licitante, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pelo 
Município. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela licitante não a exime de sua inteira 
responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada. 
 
13.9. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, a licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estado ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;  
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;  
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;  
e) comportamento inidôneo;  
f) cometimento de fraude fiscal;  
g) fraudar a execução do contrato;  
h) falhar na execução do contrato.  
 
13.10. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 
13.11. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  
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13.12. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
14 - PAGAMENTOS DE MULTAS E PENALIDADES  
14.1. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo Município à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e 
certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das 
mesmas características qualquer obrigação definida neste Edital como de responsabilidade da 
CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga 
pelo Município. 
 
14.2. As multas e penalidades previstas neste edital não têm caráter compensatório, sendo que o 
seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais 
danos, perdas ou prejuízos causados ao Município por atos comissivos ou omissivos de sua 
responsabilidade. 
 
15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
15.1. Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, 
sendo concedido o prazo de 3(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, no Setor de Licitações. 
 
15.2. Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a 
termo na respectiva Ata, fincado os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões no mesmo prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  
 
15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso.  
 
15.4. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 
pena de não serem conhecidos.  
15.4.1. Ser dirigido a Comissão Especial de Licitação  responsável pelo certame, no prazo de 3 
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 11.1 deste edital; 
15.4.2. Ser dirigido a autoridade superior, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis;  
15.4.3. Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 
razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 
15.4.4. Ser protocolizado na Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos da 
Prefeitura Municipal de Bom Despacho, à Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro, Bom 
Despacho/MG, CEP 35.600-00. 
 
15.5. A Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos não se responsabilizará por 
memoriais de recursos e contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues 
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em locais diversos do Setor de Licitações e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo 
legal. 
 
15.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15.7. O recurso será apreciado pelo (a) Pregoeiro (a), que poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 05 (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 do 
recurso. 
 
16 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO  EDITAL  
16.1. Cópia deste Edital estará disponível na internet, no site 
www.bomdespacho.mg.gov.br/edital, desta prefeitura, podendo ser obtida também na sala de 
licitações, no 2º andar do prédio da Prefeitura, localizado na Praça Irmã Albuquerque, 45 – 
centro – Bom Despacho/MG, no horário de 08 às 18 horas, ao custo de  R$ 0,91 (noventa e um 
centavos) por cada folha reprografada, nos termos do Decreto Municipal nº 3.304/05, que 
atualiza a tabela de taxas da Lei Municipal nº 1.950/03 – Código Tributário Municipal – 
CTM/03, a ser depositada em nome do Governo do Município de Bom Despacho, ou através de 
Guia de Recolhimento Municipal. 
 
16.2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-
se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.bomdespacho.mg.gov.br e 
as publicações no Diário Oficial “Minas Gerais”, quando dor o caso, com vistas a possíveis 
alterações e avisos. 
 
16.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: 
licitacao@bomdespacho.mg.gov.br, via fac-símile (37) 3521 3728 e telefone (37) 3521 3746, 
ou, ainda para o Setor de Licitações, na Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro. 
16.3.1. As respostas da Comissão Especial de Licitação às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail, fax, telefone ou disponibilizadas no site 
www.bomdespacho.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos interessados. 
 
16.4. No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o(a) 
Pregoeiro (a) julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com 
frequência. 
 
16.5. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, 
protocolizadas no Setor de Licitações da Prefeitura, à Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro, 
Bom Despacho/MG, CEP 35.600-00, a partir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao (a) Pregoeiro (a), que deverá 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
16.5.1. A Prefeitura, através da Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, não se 
responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em 
locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no 
prazo legal.  
16.5.2. A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-mail, e 
será divulgada no site desta Prefeitura, para conhecimento de todos os interessados. 
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17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
17.2. O resultado do presente certame será divulgado no site www.bomdespacho.mg.gov.br e 
publicado no Diário Oficial do Município. 
 
17.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, situada à Praça 
Irmã Albuquerque, 45 - Centro, após a celebração do contrato - Ata de Registro de Preços. 
 
17.4. O Município reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em 
desacordo com o previsto no Edital, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 
pertinentes ao objeto licitado. 
 
17.5. O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique 
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.6. Rege-se o objeto desta licitação pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, 
na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
17.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
17.8. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Detalhamento do objeto (projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro); 
Anexo II – Termo de Credenciamento (modelo); 
Anexo III – Declaração de pleno atendimento ao edital (modelo); 
Anexo IV – Declaração de uso dos benefícios de ME/EPP (modelo); 
Anexo V – Proposta (modelo); 
Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 
17.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Bom Despacho/MG. 
 
17.11. As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Gerência de Licitações, 
Compras e Gestão de Contratos através do fax nº (37) 3521 3746. 
 
Bom Despacho/ MG, 17 de abril de 2014.  
 
 
 
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos. 
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ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO (PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) - REFORMA E READEQUAÇÃO UBS JK 
 
1 Instituição Proponente: Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
CNPJ: 18.301.002/0001-86 
Endereço: Praça Irmã Albuquerque, n°45, Centro. 
Telefone: (37) 3521.42.29 
Fax: (37) 3521.37.37 
  
2 Responsável pela Instituição Proponente 
Nome: Fernando José de Castro Cabral 
Endereço: Praça Antônio Leite, n°44/1000. Centro. 
Telefone: (37) 3521.37.36  
E-mail: prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 
  
3 Responsável pelo Projeto 
Nome: Lívia Gontijo Teixeira Andrade 
Endereço: Rua Geraldo Magela de Oliveira, nº 69, bairro Vila Gontijo 
Telefone: (37)3521.42.29 
e-mail: livia.andrade@pmbd.mg.gov.br 
Arquiteta e Urbanista – CAU 144.021-7 
 
4 Objeto  
O presente objeto se trata da contratação de empresa especializada em obras civis, para execução 
de reforma e readequação da UBS(Unidade Básica de Saúde) JK, situada na Avenida Guarujá, 
Bairro Aeroporto II, Bom Despacho – MG, conforme descrições da planilha orçamentária e 
mensões do projeto arquitetônico. 
  
5 Do prazo para início e conclusão da obra 
5.1 O prazo para início da execução da obra será de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data 
inicial fixada pela Ordem de Serviço. 
5.1.1 - Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a comunicação 
prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via a 
ser apresentada a Secretaria de Obras no mínimo de 01 dia antes do início da obra. 
5.2 O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 100 (cem) dias, 
conforme cronograma físico financeiro apresentado do Anexo II. 
 
6 Justificativa 
Este presente objeto se faz necessário para reforma e readequação da UBS JK, que se apresenta 
em condição decadente e abandonada. O local não está sendo utilizado e está sendo depredado 
por vândalos, que estão destruindo a estrutura da edificação, quebrando vidros, arrombando 
portas e janelas, além do local ser frequentado por usuários droga. O principal objetivo da 
reforma é fazer com que a edificação volte a abrigar a UBS, para o atendimento a comunidade, 
readequando-a conforme suas necessidades. 
  
7 Fiscalização e acompanhamento: 
Indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto, designando previamente dois 
servidores responsáveis, Coordenador da Secretaria de Obras, Washington Lanes, e Gestor do 
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Contrato, Matheus Dias Soares, conforme Artigo 67, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a fim 
de alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. 
 
8 Da qualificação técnica: 
8.1 A empresa licitante deverá ter experiência comprovada na área objeto da licitação. Esta 
comprovação se dará mediante apresentação de contratos corroborados por atestados ou 
declaração de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem que a licitante tem prestado serviços similares ao objeto deste Termo, apresentando 
qualidade, eficiência e correção. 
8.2 As empresas interessadas em oferecer propostas DEVERÃO VISITAR e VISTORIAR o 
local onde os serviços serão prestados. O preposto da Prefeitura emitirá certidão de visita, 
conforme anexo III, a qual deverá constar do envelope de documentação do licitante. Em 
nenhuma hipótese o licitante poderá alegar não ter conhecimento do serviço, quantidades ou das 
condições dos locais onde será prestado.  
 
9. Do licenciamento da obra:  
9.1 Antes de iniciar, a contratada deverá apresentar ART – ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA do Conselho de Classe referente à execução da obra - sendo 
o recolhimento das taxas a expensas da mesma. 
9.2 As obras serão dirigidas por Profissional habilitado devidamente inscrito no Conselho de 
classe. 
 
10. Do planejamento da obra: 
10.1 As obras serão executadas de acordo com cronograma físico-financeiro devidamente 
elaborado e apresentado pela CONTRATANTE conforme anexo. 
10.2 As obras deverão desenvolver-se em etapas por área de trabalho, mantendo-se liberados, 
para livre utilização, as demais áreas, interrompendo-se o uso (circulação) tão somente na parte 
em reforma.  
10.3 O prazo máximo previsto para execução dos serviços será de 100 (cem) dias. 
 
11. Do equipamento de proteção: 
11.1 Para realização de todos os serviços da obra deverão ser fornecidos e instalados os 
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das 
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 06 e na NR18 da Portaria Nº 3214 do 
Ministério do Trabalho, bem como as demais normalizações de segurança vigentes. 
 
12 Memorial Descritivo  
Trata-se dos serviços de mão de obra, fornecimento de material e equipamentos para a execução 
de reforma e readequação da UBS JK, na Avenida Guarujá, Bairro Aeroporto II, com uma área 
total a ser reformada e readequada de 159,60 m², que será executado conforme Projeto 
Arquitetônico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro, anexos neste Projeto 
Básico. 
 
12.1 Remoção e demolição 
Serão removidas todas as louças e metais presentes na edificação. 
As portas que serão removidas são as da Sala de Circulação com a Sala 03 (70 x 210 cm), da 
Sala de Circulação com a Sala 04 (70 x 210 cm), da Sala de Circulação com a Sala 05 (70 x 210 
cm), da Sala de Circulação com a Sala 06 (70 x 210 cm), do Salão com a Sala 01 (80 x 210 cm), 
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do Salão com Sala 02 (70 x 210 cm), do Salão com Sanitário Masculino (60 x 210 cm), do Salão 
com o Sanitário feminino (60 x 210 cm). 
Todas as janelas serão removidas e substituídas por novas. 
As bancadas e pias atuais dos consultórios serão removidas, incluindo afastamento. 
As alvenarias que serão removidas deverão ser afastadas da edificação. Haverá demolição das 
alvenarias onde as portas forem removidas, ampliando a dimensão da abertura, para instalação de 
portas de 90 x 210 cm. 
Será removido e afastado todo forro de madeira do teto. 
Todo o telhado deverá ser removido, para reaproveitamento. 
Sob a área será assentada alvenaria, o piso deverá ser removido. 
 
12.2 Alvenaria 
As alvenarias serão executadas para a divisão do Salão conforme destaque do projeto. Os tijolos 
serão fornecidos e executados pela contratada, incluindo a argamassa no traço 1:4 cimento e 
areia. Serão utilizados tijolos cerâmicos coloniais, de boa qualidade, de dimensões 9 x 19 x 24 
cm. Espessura 9 cm. A alvenaria terá altura de 2,80 m. 
O muro externo que está danificado será reformado, seguindo o padrão do muro atual. Será 
utilizado bloco de concreto, espessura de 10 cm, argamassa no traço 1:4, devendo vedar a 
abertura. O muro deverá ser aumentado em duas fiadas de blocos e uma cinta com seção de 10 x 
15 cm, chegando à altura de 2,80 cm de altura, devendo ser incluída a junção dos pilaretes. 
Os trincamentos aparentes nas alvenarias deverão ser recuperados através entelamento, revestida 
com argamassa. 
 
12.3 Coberturas e forro 
A telha que será removida deverá ser reaproveitada, sendo recolocada de forma corretiva, não 
admitindo erros de assentamento. Em caso de falta de telhas, a empresa deverá fornecê-las. 
O forro será instalado de forma plana, na altura de 2,80 m em PVC de cor branca. 
 
12.4 Revestimentos de parede 
Logo após a execução das alvenarias, será executado chapisco no traço 1:3 cimento e areia, 
sendo aplicado com economicidade, mas de forma que não prejudique a obra futuramente. 
Posteriormente, será executado reboco no traço 1:2:8 cimento, cal e areia, devendo ser 
sarrafeado, ficando após a execução, de forma bem plana.  
 
12.5 Pintura 
Será aplicada tinta acrílica e a óleo de cor clara, nas paredes que serão executadas, em duas 
demãos, sendo aplicada sobre fundo selador nas novas alvenarias da edificação. A tinta deverá 
ser de boa qualidade, tendo com certificado ABRAFAT. Não será aplicada massa corrida. A tinta 
a óleo será aplicada até 1,20 m de altura, no restante das paredes, será aplicada tinta acrílica. O 
muro externo também deverá ser todo repintado, interna e externamente. 
Todas as esquadrias da obra serão pintadas com tinta a óleo/esmalte, em duas demãos. A tinta 
deverá ser de boa qualidade, tendo certificado ABRAFAT. 
Parte da alvenaria próxima aos banheiros apresenta danificação devido a infiltração. Neste local 
deverá ser feito o descascamento da alvenaria e recuperação do revestimento. 
 
12.6 Esquadrias 
Serão instaladas portas de 90 x 210 cm, conforme exigências de acessibilidade, nos locais 
destacados em projeto. A porta deverá ser fornecida com estrutura completa e marco em chapa 
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dobrada, devendo ser incluída fechadura. As portas de 90 x 210 cm que são externas serão 
instaladas com estrutura anti-vandalismo, aumentando a espessura da porta, devendo ter o 
máximo de resistência possível. 
Será instalada porta em vidro de correr, com dimensões de 200 x 210, com uma parte fixa de 
1,00 m e outra de 1,00 m de correr, com espessura de 10 mm. A porta deverá ser fornecida com 
estrutura completa. 
Nos banheiros serão instaladas janelas basculantes, dimensões (60 x 60 cm), em metalon com 
estrutura completa, incluindo o vidro e o rejunte. 
Serão instaladas janelas conforme destaque do projeto, com dimensões 150 x 120 cm, incluindo 
vidro e rejunte, seguindo a mesma dimensão das janelas atuais. As janelas deverão ser fechadas 
com grades fixas de ferro. 
 
12.7 Louças e metais 
Serão instalados lavatórios pequenos com toda estrutura e torneiras nos consultórios que não 
possuem. 
Serão instalados vasos sanitários, conservando a válvula atual, nos banheiros dos consultórios. 
No local destacado em projeto arquitetônico, será assentada pia em aço inoxidável, 120 x 52 cm, 
com toda estrutura hidráulica necessária, incluindo torneira. 
 
12.8 Instalações elétricas 
Toda a rede elétrica deverá ser recuperada, utilizando material de boa qualidade, seguindo 
materiais mencionados em planilha orçamentária. 
 
12.9 Instalações hidráulicas 
O problema de infiltração próximo aos banheiros deverá ser solucionado, detectando os 
problemas nos encanamentos. 
A rede esgoto deverá ser desobstruído, solucionando os problemas de entupimento. 
A caixa d’água será substituída, por uma nova de polietileno de 500 L. 
 
12.10 Serviços diversos 
O piso cerâmico da edificação deverá ser limpo. 
O mato e a grama no entorno da edificação, deverão ser podados e capinados, deixando o local 
limpo. 
 
13 Serviços finais 
A obra deverá estar concluída no prazo estipulado e o pagamento de cada etapa depende da 
conclusão dos percentuais dos serviços estipulados em cada parcela e da apresentação dos 
documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Ao término dos trabalhos de execução 
da referida obra, a empresa contratada, para receber a última parcela do pagamento, deverá 
apresentar as certidões exigidas no contrato, além da baixa da ART de execução da referida obra. 
A obra deverá ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, 
livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos 
consertos e reparos necessários que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por má 
execução. 
 
 
14 Do preço: 
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14.1 O valor total estimado para obra é de R$ 58.530,56 (cinquenta e oito mil quinhentos e trinta 
reais e cinquenta e seis centavos). Está incluso BDI de 22,67 %. 
 
15 Da forma de pagamento 
15.1 O pagamento deverá ser efetuado conforme medições, obedecendo ao cronograma físico-
financeiro, vistorias e aprovações do gestor do contrato.  
15.2 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, 
em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente por ela indicada, uma 
vez satisfeitas às condições estabelecidas. 
15.3 Nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA enquanto 
pendente qualquer condição não satisfeita em relação ao serviço realizado. A demora decorrente 
de condição pendente não acarretará ajuste de preço ou indenização por atraso de pagamento. 
 
16 Prazo contratual: 
A obra terá duração de 100 (cem) dias, conforme especificado em cronograma físico-financeiro. 
Terá contrato com prazo igual a da execução. 

 
Fazem parte integrante deste Projeto Básico: 
Anexo I – Planilha Orçamentária 
Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro 
Anexo III – Projeto Arquitetônico 
 
 

Lívia Gontijo Teixeira Andrade 
Arquiteta e Urbanista – CAU 144.021-7 

Coordenadora de Projetos 
 

Bom Despacho, 14 de abril de 2014. 
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LDI:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI (R$)

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI (R$)

PREÇO   
TOTAL C/    
BDI (R$)

1 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

1.1
REMOÇÃO TOTAL DE PORTAS OU JANELAS INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 40,79 7,28 8,93 364,25

1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL, PARA AUMENTO DAS DIMENSÕES DAS ESQUADRIAS, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m3 0,23 51,38 63,03 14,50

1.3
REMOÇÃO TOTAL DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 
TANQUE)

UN 2,00 30,03 36,84 73,68

1.4
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO

m2 104,80 7,71 9,46 991,41

1.5
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 182,07 8,56 10,50 1.911,74

1.6
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO, PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

m2 0,23 6,09 7,47 1,72

1.7 REMOÇÃO DE CAIXA DÁGUA 500 L UN 1,00 60,06 73,86 73,86

SUBTOTAL ITEM 1 3.431,15

2 ALVENARIA

2.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR m2 20,16 25,04 30,72 619,32

2.2
AMPLIAÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM , A REVESTIR, 
VEDAÇÃO, PARA MURO EXTERNO, INCLUINDO JUNÇÃO DE PILARETES E CINTAS

m2 40,95 55,96 68,65 2.811,22

2.3
ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU 
DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM

m 20,00 8,25 10,12 202,40

SUBTOTAL ITEM 2 3.632,93

3 COBERTURA E FORRO

3.1 RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL TIPO PLAN m2 182,07 16,30 20,00 3.641,40

3.2
REFORMA DO ENGRADAMENTO DE TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA 
PARAJU

m2 20,00 73,37 90,00 1.800,00

3.3 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM m2 78,18 36,73 45,06 3.522,79

3.4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM m 11,80 29,67 36,40 429,52

3.5
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 COM 
ENGRADAMENTO, PARA ÁREA DE SERVIÇO

m2 3,00 114,03 139,88 419,64

3.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES

m 10,00 13,66 16,76 167,60

SUBTOTAL ITEM 3 9.980,95

4 REVESTIMENTO DE PAREDE

4.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA m2 122,22 5,39 6,61 807,87

4.2 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA m2 40,32 18,31 22,46 905,59

SUBTOTAL ITEM 4 1.713,46

5 PINTURA

5.1
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA , SOBRE ALVENARIA 
REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (H = 1,20 M)

m2 194,16 9,74 11,95 2.320,21

5.2
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE 
FUNDO SELADOR

m2 816,18 9,85 12,08 9.859,45

5.3
PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE 
FUNDO SELADOR

m2 67,85 9,85 12,08 819,63

5.4 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR m2 40,32 3,51 4,31 173,78

5.5 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 94,38 15,87 19,47 1.837,58

5.6
DESCASCAMENTO, TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PAREDES DANIFICADAS POR 
INFILTRAÇÃO

m2 161,80 9,16 11,23 1.817,01

SUBTOTAL ITEM 5 16.827,67

6 ESQUADRIAS

6.1
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM, 
COM FECHADURA

PÇ 9,00 406,71 498,91 4.490,19

6.2
PORTA EM VIDRO DE CORRER, DIMENSÕES 200 X 210 CM, ESPESSURA 10 MM, COM 
TODA ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.135,00 1.392,30 1.392,30

6.3
PORTA COMPLETA, COM ESTRUTURA ANTI-VANDALISMO E MARCO EM CHAPA 
DOBRADA - 90 X 210 CM

PÇ 2,00 456,71 560,25 1.120,50

6.4 PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM PÇ 1,00 309,12 379,20 379,20

6.5 PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM PÇ 2,00 351,02 430,60 861,20

6.6 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO m2 3,60 212,00 260,06 936,22

6.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON (5 UN. - 
60 X 60 CM)

m2 1,80 224,26 275,10 495,18

FORMA DE EXECUÇÃO: 

ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Bom Despacho

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - dezembro /2013 - SETOP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 100 DIAS

FOLHA Nº: 01/02

LOCAL: Aveniada Guarujá, Bairro Aeroporto IILOCAL: Aveniada Guarujá, Bairro Aeroporto II

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BOM DESPA CHO

OBRA: Reforma e readequação UBS JK DATA: 14/04/2014

(    ) DIRETA 22,67%( x ) INDIRETA
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6.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON (8 UN. - 
150 X 120 CM)

m2 14,40 248,70 305,08 4.393,15

6.9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE 
JANELAS

m2 14,40 159,98 196,25 2.826,00

6.10 VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 6 MM, COLOCADA, PARA JANELAS m2 9,00 64,00 78,51 706,59

SUBTOTAL ITEM 6 17.600,53

7 LOUÇAS E METAIS

7.1
LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E 
SIFÃO CROMADOS

UN 2,00 174,90 214,55 429,10

7.2
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DE CONSULTÓRIO BICA MÓVEL EM METAL 
CROMADA 1/2"

UN 3,00 134,93 165,52 496,56

7.3
PIA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 120 X 52 CM COM 1 BOJO, INCLUSIVE VÁLVULA E 
SIFÃO CROMADOS

UN 1,00 420,99 516,43 516,43

SUBTOTAL ITEM 7 1.442,09

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL m 150,00 2,57 3,15 472,50

8.2 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL m 60,00 3,25 3,99 239,40

8.3 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL m 25,00 3,95 4,85 121,25

8.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 4,00 12,45 15,27 61,08

8.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A UN 1,00 17,05 20,92 20,92

8.6 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UN 14,00 8,94 10,97 153,58

8.7 INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 4,00 14,62 17,93 71,72

8.8 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN 23,00 12,89 15,81 363,63

SUBTOTAL ITEM 8 1.504,08

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 RECUPERAÇÃO E SOLUÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM PONTOS DE ÁGUA FRIA PT 4,00 54,15 66,43 265,72

9.2 DESOBSTRUÇÃO DE REDE ESGOTO m 30,00 10,85 13,31 399,30

9.3 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L UN 1,00 303,12 371,84 371,84

SUBTOTAL ITEM 9 1.036,86

10 SERVIÇOS DIVERSOS

10.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO m2 137,45 3,90 4,78 657,01

10.2 LIMPEZA DO TERRENO, PODA DE GRAMA E CAPINA m2 40,00 1,86 2,28 91,20

10.3
PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 5 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA 
ÁREA EXTERNA

m2 27,00 18,50 22,69 612,63

SUBTOTAL ITEM 10 1.360,84

58.530,56

ARQUITETA E URBANISTA LÍVIA GONTIJO TEIXEIRA ANDRADE - CAU 144.021-7

TOTAL GERAL DA OBRA

TERCEIRO QUARTIL 22,67%

4,89%

7,97%

0,00%

0,00%

CONF. LEG

Seguros (S)
0,00%

0,00%

Observação: Composição do BDI,
Fórmula de Cálculo nos termos do
Acórdão 2622/2013 do TCU.

Garantias (G) 0,00%

Riscos (R) 0,00%

Tributos (I) 6,15%

Composição do BDI sugerida Composição adotada BDI  Pr oposto:

Administração Central (AC) 4,89%

Lucro (L) 7,97%

Despesas Financeiras (DF) 0,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 100 DIAS

LOCAL: Avenida Jaruguá, Bairro Aeroporto II
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central dezembro/2 013

CALCULO DO BDI

PREFEITURA  MUNICIPAL DE BOM DESPACHO FOLHA Nº:  
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO UBS JK DATA:14/04/2014

??????= 
Ħ??+Ħ????+??+??+??ĦĦ??Ħ??+????Ħ??(??+??)

(??- ??)
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ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Fís ico % 5,86% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 3.431,15 R$ 3.431,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fís ico % 6,21% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 3.632,93 R$ 3.632,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fís ico % 17,05% 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 9.980,95 R$ 6.487,62 R$ 3.493,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fís ico % 2,93% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.713,46 R$ 1.713,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fís ico % 28,75% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Financeiro R$ 16.827,67 R$ 0,00 R$ 6.731,07 R$ 6.731,07 R$ 3.365,53 R$ 0,00
Fís ico % 30,07% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 17.600,53 R$ 0,00 R$ 7.040,21 R$ 10.560,32 R$ 0,00 R$ 0,00
Fís ico % 2,46% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.442,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 576,84 R$ 865,25 R$ 0,00
Fís ico % 2,57% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.504,08 R$ 0,00 R$ 451,22 R$ 451,22 R$ 601,63 R$ 0,00
Fís ico % 1,77% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.036,86 R$ 0,00 R$ 311,06 R$ 311,06 R$ 414,74 R$ 0,00
Fís ico % 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.360,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.360,84 R$ 0,00
Fís ico % 100,00% 26,08% 30,80% 31,83% 11,29% 0,00%

Financeiro R$ 58.530,56 R$ 15.265,16 R$ 18.026,89 R$ 18.630,50 R$ 6.608,00 R$ 0,00

Observações:

1

LOCAL: Avenida Guarujá, Bairro Aeroporto II

VALOR DO CONVÊNIO: 

PRAZO DA OBRA: 100 DIAS

LOUÇAS E METAIS

ESQUADRIAS

3 COBERTURA E FORRO

5

7

2 ALVENARIA

ARQUITETA E URBANISTA LÍVIA GONTIJO TEIXEIRA ANDRADE - CAU 144.021-7

REVESTIMENTO DE PAREDE4

PINTURA

TOTAL GERAL DA OBRA

6

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BOM DESPA CHO

A N E X O   I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

OBRA: Reforma e readequação da UBS JK

R$ 58.530,56 DATA: 14/04/2014PREFEITURA: Bom Despacho

10 SERVIÇOS DIVERSOS

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ANEXO II – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da 
Prefeitura Municipal de Bom Despacho - MG 
Praça Irmã Albuquerque, n° 45, Centro 
CEP 35.600-000 – Bom Despacho/ MG 
 
 
Ref: Indicação de representante para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014 
 
 
O/A signatário (a) ....................., CNPJ/CPF................, (por seu representante legal), vem indicar 
o Sr. .................., Cart. de Identidade Nº .........., para, como seu representante, acompanhar a 
sessão de Abertura da Documentação de Habilitação e Proposta para execução do objeto do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014, podendo o indicado ofertar lances, interpor recursos, 
assinar atas e demais documentos relativos à licitação em epígrafe. 
 
Local e Data. 
 
 

Nome e assinatura da Licitante 
 
 
De acordo: 
 

 
Representante indicado 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 

 
 
__________________________, cadastrada no CNPJ/CPF sob nº _____________, sito a 
_____________por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de Bom 
Despacho (MG) que atende a todas as condições de habilitação no processo licitatório Pregão 
Presencial n° 26/2014 e se compromete a executar os serviços que lhe forem adjudicados 
conforme a descrição do Anexo I deste edital, desconsiderando qualquer erro que porventura 
houver cometido na elaboração da proposta, e, também declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
 Local e data. 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, participante 
junto à Prefeitura Municipal de Bom Despacho no processo de licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 26/2014, representada neste ato pelo (sócio, procurador, representante legal... etc), 
Sr.(a) ______________, inscrito no CPF sob o nº ______________, declara, sob as penas da lei, 
que cumpre todos os requisitos legais, previstos na Lei Complementar n° 123/06, para 
qualificação como (microempresa ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir do 
tratamento diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do 
artigo 3º do mesmo dispositivo. 
 
 
Local e data 
 
 

 
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal. 

Carimbo de Identificação 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, n.º 45, centro – 35.600.000. Bom Despacho/MG 
http://www.bomdespacho.mg.gov.br - licitacao@ bomdespacho.mg.gov.br - Telefone: (37) 3521-3746 

 

 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

 
DADOS GERAIS DA EMPRESA: 
(Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Fax, E-mail, Dados do 
Representante Legal) 
 
 
Vimos apresentar proposta para execução de reforma e readequação da Unidade Básica de Saúde 
JK, situada na Avenida Guarujá, Bairro Aeroporto II, nesta Cidade, em conformidade com 
projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constantes no detalhamento do 
Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014, no valor total de R$ 
___________(valor por extenso), conforme planilha orçamentária anexa. 
 
Condição de pagamento:  a cada etapa da obra dependendo da conclusão dos percentuais dos 
serviços estipulados em cada parcela e da apresentação dos documentos exigidos no contrato 
firmado entre as partes, efetuado conforme medições, obedecendo ao cronograma físico-
financeiro, vistorias e aprovações do gestor do contrato. 
 
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 
 
Dados bancários para pagamento: 
(banco, agência, conta) 
 
 
Local e data. 
 
 
 (proponente) 
Representante Legal 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO Nº __/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2014 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO E 
A FIRMA _______________, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 
ABAIXO: 

       
São partes neste contrato, através de seus representantes no final nomeados como 
CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO, entidade de direito público, CNPJ nº. 
......................, sediada na Praça Irmã Albuquerque, nº 45 Centro, na cidade de BOM 
DESPACHO - MG e aqui representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Fernando José Castro 
Cabral, e, como CONTRATADA _____________, inscrita no CNPJ nº. _______________ e 
Inscrição Estadual nº. ______________, situada à ____________, ______, _____________ - 
_____________ - _______________ e aqui representada pelo Sr. __________________.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada em obras civis para execução de reforma e readequação da 
Unidade Básica de Saúde JK, situada na Avenida Guarujá, Bairro Aeroporto II, nesta Cidade, em 
conformidade com projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constantes no 
detalhamento do Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2014, adjudicado à 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO 
O valor do presente contrato é de R$ _______ (________________) ficando a despesa resultante 
por conta da dotação orçamentária nº 14.02.10.301.0045.1031.33903900, fonte de recurso 
próprio (102), e demais vigentes durante o período contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REAJUSTAMENTOS 
Os preços não serão reajustados.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS 
O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de depósito bancário, após decorrida cada 
etapa da obra, dependendo da conclusão dos percentuais dos serviços estipulados em cada 
parcela e da apresentação dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes, efetuado 
conforme medições, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, vistorias e aprovações do 
gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA 
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou 
inadimplência contratual. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao 
Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da 
CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s) 
somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 
bancária. 
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PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA constará na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 
correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o 
nome do Banco e a respectiva Agência. 
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços e 
liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas e eventuais pendências. 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) ou circunstâncias que 
impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até 
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos serão efetuados após a conclusão dos serviços 
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada 
neste processo licitatório, não se admitindo, em nenhuma hipótese, o pagamento de materiais 
entregues na obra. 
PARÁGRAFO OITAVO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será 
observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos 
de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários, bem como 
retenção de ISS na fonte quando não se tratar de licitante sediado no Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Os serviços contratados deverão ser executados em 100 (cem) dias, contados da data de liberação 
da ordem de serviços, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços contratados compreendem mão de obra, equipamentos e materiais necessários para 
perfeita execução a obra, observando as especificações técnicas constantes dos projetos básico e 
arquitetônico. A não observância das condições citadas implicará na reposição dos materiais 
gastos e de nova execução dos serviços, sendo estes executados sem ônus para a 
CONTRATANTE, ficando a reposição por conta da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SETIMA – DAS MEDIÇÕES 
As medições discriminando e pormenorizando os serviços efetivamente executados deverão 
constar de planilha de medição que será anexada à nota fiscal/fatura após conferida e assinada 
por representante da Secretaria Municipal de Obras. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA  RESPONSABILIDADE  DAS PARTES 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os 
padrões estabelecidos. 
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este 
fim. 
b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do 
objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 
c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas. 
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA QUARTA. 



 

Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, n.º 45, centro – 35.600.000. Bom Despacho/MG 
http://www.bomdespacho.mg.gov.br - licitacao@ bomdespacho.mg.gov.br - Telefone: (37) 3521-3746 

 

e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos 
serviços. 
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
h)  Fornecer à CONTRATADA os Projetos Executivos (geológico, estrutural, instalações 
elétricas e hidrosanitárias), mediante aprovação da fiscalização da Prefeitura, nos termos do 
Projeto Básico que é parte integrante dos autos, necessários ao cumprimento do objeto em 
questão. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA CONTRATADA: 
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão de obra e 
materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes 
dos projetos básico e arquitetônico desenvolvidos pela CONTRATANTE, o qual será entregue 
no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO. 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 
c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos 
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua 
correção. 
d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços 
Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que 
caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de 
instalações junto à locação da obra. 
e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra CONTRATADA e 
Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este 
CONTRATO se vincula. 
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 
g) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação 
por meio de crachá. 
h) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os 
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 
i) A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e 
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 
j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 
acordo com o previsto no edital e projetos. 
k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 
condições de uso satisfatório. 
l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados 
pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas 
constantes do Projeto Executivo. 
m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as ferramentas 
necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 
n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança 
vigentes. 
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o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por 
seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 
p) Executar a limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue 
em perfeitas condições de ocupação e uso. 
q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 
r)  Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas 
ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a 
execução dos serviços. 
s)  Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou 
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A 
CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão 
dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. 
Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 
t)  Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 
caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 
u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE. 
v)  Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
w)  Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam 
às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da 
CONTRATANTE. 
x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 
x.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) 
defeito(s) pela CONTRATANTE,  considerando o horário de expediente. 
x.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 
x.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 
realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na cláusula de 
penalidades. 
y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
z) É de responsabilidade da CONTRATADA a inscrição da obra junto ao INSS, bem como a 
entrega ao final da execução da respectiva CND/INSS e da CRF/FGTS, ambas da obra, como 
condição para o recebimento da última parcela. 
 
CLÁUSULA NONA – DO  LOCAL,  DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  E 

RECEBIMENTO  DO OBJETO 
O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, 
obedecerão ao seguinte: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela 
CONTRATADA no local determinado no edital. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – o prazo para início da execução da obra será de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da data inicial fixada pela Ordem de Serviço. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos 
termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73: 
 

• provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado; 

• definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas 
Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos. 
PARÁGRAFO QUINTO – A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às 
indicações constantes do Projeto Executivo, definido no Edital. 
PARÁGRAFO SEXTO – Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de 
entulhos. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 
a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE 
exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem 
como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade 
competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade. 
PARÁGRAFO OITAVO – A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses 
quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a 
seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da 
CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro não 
poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este 
contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA 
OBRA. 
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da 
CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a 
CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO – À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 
a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 
b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente 
ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do 
serviço, sob ônus da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra 
não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a 
execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, 
decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE 
fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo 
fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o 
dever de: 

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e 
deste CONTRATO. 
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b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos 
empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas 
na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e 
medicina do trabalho. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO 
deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, 
segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os 
seus empregados, todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPC) 
necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou 
à CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um 
profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe 
permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 
administração. 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) 
engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) encarregado 
geral, devendo este prestar serviços em período integral. 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário 
à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para 
obtenção de resultados na execução dos serviços. 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – As especificações para a execução do objeto do presente contrato 
são aquelas constantes do edital e seus anexos, a que este CONTRATO se vincula, às quais a 
CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA –  DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 
A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 
específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus 
funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, 
no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas 
globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, 
inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à 
CONTRATADA, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se 
tornarem exigíveis. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados 
constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, 
estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou 
quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos 
mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME LEGAL E CLÁUSU LAS 
COMPLEMENTARES 
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas substanciadas na Lei Federal nº.  
8.666/93, de 21 de Junho de 1.993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALT ERAÇÕES 
CONTRATUAIS 
Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos serviços objeto do 
presente contrato, poderá ser determinada pela CONTRATANTE mediante assinatura de termos 
aditivos, observadas as normas legais vigentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido, no previsto nos Incisos do Artigo 78 da Lei Federal 
nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993, e unilateralmente pelo Município CONTRATANTE, 
conforme Artigo 79, Inciso I da mesma Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃ O 
A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento 
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o 
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições 
de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o contrato ou subcontratar as obrigações deste contrato, 
total ou parcial a terceiros, sem a prévia e expressa concordância da PREFEITURA por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
A CONTRATADA assumirá automaticamente, ao firmar o contrato, responsabilidade exclusiva 
por danos causados à PREFEITURA ou terceiros, inclusive por acidentes e mortes, decorrentes 
de culpa ou dolo da CONTRATADA ou qualquer de seus empregados ou prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES T RABALHISTAS E  
PREVIDENCIÁRIAS. 
Todas as obrigações trabalhistas, tributos e contribuições, incidentes à execução dos serviços 
aqui contratados, correrão por conta exclusivas da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS MULTAS E PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, 
segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º 
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do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 
I - Advertência, por escrito. 
II – Multa. 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Local, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia 
de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a 
infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se 
na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação 
das demais cominações legais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 
nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando 
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% 
(cinquênta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, 
estabelecido no Parágrafo Primeiro. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à 
CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 
depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma 
definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO/MG, 
ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 
cópia do recibo do depósito efetuado. 
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o 
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente 
ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao 
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na 
proporção do crédito. 
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser 
cobrada judicialmente. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá 
a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e 
danos. 
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite 
admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela 
CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela 
empresa subcontratada. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGENCIA CONTRATUAL 
Este contrato vigorará por 100 (cem) dias a contar da data do recebimento da respectiva ordem 
de serviços, cabendo prorrogação legal. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 
As partes integrantes elegem, para diminuir quaisquer dúvidas inerentes ao presente instrumento, 
o foro da Comarca de BOM DESPACHO (MG). 
 
E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direitos. 
 
 
Bom Despacho/ MG, ___ de _____________________ de 2014. 

 
 
 

CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome: _____________________________________________________________________ 
CPF: ________________________________ RG: __________________________________ 
 
Nome: _____________________________________________________________________ 
CPF: ________________________________ RG: __________________________________ 


