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Com a realização destas Obras de Payimentação , teremos a oportunit!ade de o{f!recer mais confOrto a_ todtJ 
População Minduriense e Visitantes , objetivando uma melhor qualidade de vida da população • melhm 
aCessibilidade 1 salientando ainda que este investimento de Infraestrutura se torna necessário e de SUI11f< 

importância • assim sendo • com a realização destas obras podemos melhorar a percepção em relação ac. 
Municlpio de Minduri MG, promover a salubridade da população, aumento da auto estima , tendt 
impactos positivos nas ruas e avenidas, contribuindo diretamente também na preservação ao meio ambientE 
devido a melhoria do escoamento das águas pluviais evitando erosão • promovendo o bem e.~tar de toda ll 

população Minduriense. 

,,, V alo r Estimado-,,,,, 
R$159.656,75 

-------------------Setor de Serviço------------
Secretaria Mllllicipal de Operações 

. ---"'----Recursos Orçatnentários---------------------------------------------------------------

.i\<(~~ . 02 '-'-t"- gao ....................................... . 
•• Unidade .................................... : 05 

Funcional Programática ........... : 01.15.451.009.1.0019 
Categoria Econômica ............... : 449051 

Data. ......................................... : 03/12/2014 
Carimbo e Assinatura .............. : 

r I 

c,~~~ 
Contador 

CR(.;.MQ Oó\1.4-1/Q-1 

CPF: 635.563.40& 15 

Informada Existência de Recursos Orçamentários, Autorizo a Licitação. Aute-se. 

Município de Minduri- MG, em 03 de dezembro de 2014. 

CPF 263.481.446-15 
Tesoureiro 

/.tidi!~. 
José Ronaldo da 511\IQ 
Prefeito Municipal 
CPF, 413.912.926,34 

Pre~·unicipal de Minduri- MG ID, M"2.286190. 
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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

PARECER JURIDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores, consulta-nos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

-;f) Minduri- MG, se a Minuta do instrumento convocatório relativa ao Processo de Licitação de n° 040/2014 

na modalidade de Tomada de Preço 004/2014, que o governo municipal de Minduri - MG, pretende 

instaurar, cujo objeto é para a Contratação de Empresa Especialízada em Construção Civil para execução de 
Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ • Execução de Sarietas de- Concreto e Assentamento de Meio Fios 
de Concreto nas Ruas de Acesso ao Bairro Sítio das Varas. Rua António Luiz Furlado e Avenida Getúlio 
Varqas no /AI!fljcipio de_Mil!lll!!L-MC3_ç<m!~l'~~ção de Serviços e cpm_g_Fo1Mck!lento de Mão deJ)~& 

conforme as descrições relacionadas nos Anexos , que é parte integrante do Edital,está em condições de 

ser aprovado. 

Acompanhou a Minuta a ser examinada do respectivo Processo Licitatório 04012014. 

Lido e examinado os autos passo a opinar. 

FUNDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso I, alínea "b" do 

artigo 23 da Lei 8.666/93. isto é. definem como modalidade para a Licitação a TOMADA DE PREÇOS. 

está portanto , correta a modalidade escolhida. 
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Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finalidades a que se propõe, cumprindo às 

exigências do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO 

TOTAL GLOBAL adotado para julgamento, considerando o objeto em licitação. 

A documentação solici~<! aos participantes está plenamente autorizada pela legislação 

regadora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Tornada de Preços, foi simplificada a 

documentação conforme previsto no § 1° do art 32 do Estatuto das Licitações sendo no entanto 

necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 

Como instrumento contratual está definido o Contrato e a ORDEM DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS perfeitamente autorizada pelo art 62, "caput" da lei já citada. 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 8.666/93. 

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório Processo 

Licitatório n° 04012014 e Tomada de Preços n° 004/2014 , mereceu a minha aprovação, razão pela qual 

coloco a minha chancela deste serviço em todas as páginas do documento examinado. 

Lembramos que, conforme previsto no inciso 111 do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das propostas 

deverá ser respeitado, considerando-se a modalidade e o tipo de licitação adotados. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 2° 

por se tratar de Licitação na Modalidade Tomada de Preços. 

Este é o meu parecer. 

Minduri- MG , 03 de Dezembro de 2014 

~~-~-· 
Adv. Or. Rodrigo Ematné Gadben 

Assessor Jurídico do Municipio de Minduri - MG 

OAB MG 105711 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N'. 00412014 
PROCESSO N° 040/2014 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri- MG , no uso de suas atribuições legais , nomeada através da 
Portaria 532 de 06 de janeiro de 2014, toma-se público que pelo presente instrumento, ficam convocados todos 
os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços cujo objeto é para a Contratação de 
Empresa Especializada em Construção Civil palll execução de Obli!S de Pavimentação Asfáltica em CBUQ , 
ExecuÇão de SaJietas de Concreto e Assentamento de Meio Fios de Concreto nas Ruas de Acesso ao Bairro Sítio 

rias Vall!s, Rua Antónío Luiz Furlado e Avenida Getúlio Vargas no Município de Minduri- MG com a Prestação de 
Servicos e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada • Materiais e Equipamentos para a execução da! 
oblils com transferência de Recursos Financeiros, referente ao Convênio de n'360/21J141SEGOVIPADEM, assinadc 
em 18 de Junho de 2014 e Publicado no Diário do Executivo de Minas Gelllis, Caderno 1 , na data de 19 de Junhc 
de 2014- 75, ce/eblildo através da Secretaria do Estado de Governo de Minas Gell!iS I SEGOVIPADEM e o Municipic 
de Minduri • .MG, conforme Anexos e Formulário de Propos~ Projeto, Planilhas e Plano de Trabalho aprovado 
que é parte integrante desta Tomada de Preços. 

Eventuais interessados em participar deste certame terá o prazo e horário para entrega dos documentos c 

propostas até às 13:45 horas do dia 23/12/2014 , mediante a abertura dos envelopes que acontecerá as 14:0( 
horas do dia 23/12/2014 recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação de Minduri ~ MG t 
Assessor Jurídico do Município de Minduri ~ MG e demais presentes, na sede da Prefeitura Municipal d1 
Minduri- MG , sito à Rua Penha, n°. 99- Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri- MG. 

Eventuais interessados que desejarem participar da presente TOMADA DE PREÇOS e que estejam cadastrado 
no ramo pertinente, deverão retirar toda a documentação e ( Anexos ) no endereço acima citado , manifestar se1 

,--\interesse com antecedência mínima de 72 horas do prazo de encerramento, o Edital e seus anexos poderão se 
, adquiridos gratuitamente e informações complementares serão obtidas no horário de 12:00 as 18:00 horas pd 

telefone 035 3326 1219 (Comissão de Licitação do Município de Minduri -MG ). 

op s a albães 
Presidente da Co i ão de Licitação de Minduri- MG 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Prezados Senhores, 

1. Esta empresa fica convocada a participar da presente Tomada de Preços , de·ver:d;;:;papá;r:;;a tanto, 
proceder da seguinte forma: 

a) Preencher o formulário de Proposta anexo, discriminando os preços solicitados; 

b) Devolver o formulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 horas 
do dia 23 de dezembro de 2.014, em envelope indevassável e lacrado, subscrito com o nome da empresa e mais 
os seguintes dizeres: "Tomada de Preços n•. 004/2.014 e Processo Licitatório n• 040/2014 e a illlêíiUfá~d&j 
t)l~.-~4141ü!'ulms~•~*~1WJU ···~ .. · ·~ 

2. Cópia deste Edital está sendo afixada no local de costume desta Municipalidade, Mural da 
Prefeitura de Minduri - MG e publicado em Jornal Regional de grande circulação e também no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais a fim de que qualquer interessado, cadastrado na correspondente especialidade, 
manifeste seu interesse com a antecedência mínima de 72 ( setenta e duas ) horas antes da apresentação das 
propostas, conforme artigo 22, § 2°, da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

3. O formulário anexo poderá ser substituído por proposta datilografada, sem emendas, rasurru; 
ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo da proponente, desde que constem da mesma todos m 
elementos solicitados por esta Tomada de Preços , contendo, ainda, a data e a assinatura do responsável pela 
empresa. 

5. Será declarada vencedora a proposta, desde que atenda as demais condições exigidas nest1 
edital. 

6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente irrisórim 
simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, não send1 
considerada a oferta de qualquer vantagem não prevista neste ato de convocação. 

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada il 
14:00 horas do dia 23/12/2.014, tendo como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri • MG. 

8. A presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, sendo que 
apresentação da proposta implica na declaração do proponente de que conhece os termos constantes neste Edita 
estando sujeito às sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões de: 
normas legais. 

Rua Penha, 99 ·Vila Vassalo· Fone: (35) 3326-1219 ·Fax: (35) 3326-1444 
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Estandlo o objeto da licitação baseado em projetos básicos , cronogramas e m<mcrriãís descl'iíi>~QJ;,_os
mesmos serão fornecidos aos interessados e farão parte integrante do edital de convocação. 

10. O licitante participante e vencedor deste edital deve estar ciente de que todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato correrão por conta e risco da 
<':mprçsa contratada e vencedora deste certame. 

11. Os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e risco do fornecedor, no 
almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Penha, 0°. 93, nesta cidade, ocasião em que serão conferidos , no caso de 
Obras o mesmo obedecerá a sua execução nos locais constantes neste Edital. Quaisquer divergências entre os bens entregues 
e as especificações deste convite, no que tange qualidade, quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos, 
independente de qualquer pagamento a título de indenização, ainda que detectado o vício após o recebimento, sem prejuízo 
das sanções a que se refere o artigo 87 da 8.666/93. 

12. Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão à furma disposta na Lei 8.666/93. 

13. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação far-se-á mediante sorteio em ao 
-~blico, nos termos do§ 2°. do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

14. Os recursos cabíveis obedecerão os prazos Ítxados peJo artigo 109 da Lei 8.666/93. 

15. Os nagamentos pelos serviçOS executados com fornecimento de materiais e equipamentos do objeto da 

Proposta vencedora deste instrumento. será efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri MG da seguinte forma: 1 -valor 
apresentado no REFF ( Relatório de Execução Fisico Financeiro ) de cada medido e etapa da obra e a respectiva emissão de 

Nota_ FiscaL 2 -T()_do flagament() será f~ito a _emnres_a vencedora_ do certame a_pós a Liberação e m_edian~ çomprttvação do 

recurso financeiro depositado pela CONCEDENTE a titulo de crédito em conta baneãria individualizada e específica deste 
Convênio 36012014/SEGOV/PADEM, informada e aberta para recebimento dos recursos para execução do Objeto deste Edital 
de Tomada de Preços, sendo que para çada medição terá que ser emitida um nOYo REFF e uma nova Nota Fiscal • mediante 
também a conferência e a aoresentação dos relatórios de medições da execução dos serviços que deverá ser apresentado pela 

E-ª'--l>.~a_Ç9J!!!'-ª.1ª"-ª".Y~!lceJ!-9Jª-. ... .1º@.J!P.J!~J_l___Ç,onf~r-ª~ºª·1'-~!!!i~g des.k_REtJ':._R~.l~tó~~Q.4.1l.~~~c-~_ç_ªº-FJ~~!=9..fJJ}.l!!l.~~ii:9 .... !LlH~ 
Responsável Técnico pela fiscalização ( Engenheiro ) da Prefeitura Municipal de Minduri - MG e terá gue aprovar e assinar o 
REFF em referência a respediva etapa, que deverá ser assinada também pela RT da Empresa vencedora do certame e do Sr 
Prefeito Municipal de Minduri - MG , tudo em conformidade ao cronograma físico-financeiro que é parte integral deste EditaL 

,..--..., 16. A documentação previdenciária a ser exigida quando do pagamento pela Prefeitura refere-se à 
.. presentação de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de que trata§ 4". do artigo 31 da Lei 8.212/91, com a 

redação da Lei n". 9.032/95. 

17. Os pagamentos efetuados em excedimento na respectiva ordem cronológica de suas exigibilidades 
serão atualizados pela IGP-M ou outro indice que venha a substitui-lo por força de determinação Governamental. 

18. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura prestará outras informações havidas como 
necessárias pelos proponentes. 

19. Integra esta Tomada de Preços , independentemente de transcrição, Anexos e formulário padronizadc 
de proposta com Planilha de Orçamento e modelo de Crono ama Físico Financeiro. 

Município de Minduri , em 03 de dezembro de 2.014. 

galhães 
Presidente Co de D ão de Minduri ~ MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais~ CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br - municipio@minduri.mg.gov.br 

1- DO OBJETO: 

Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para execução de Obras de Pavimentação Asfáltíca em 
CBUQ, Execução de Sarietas de Concreto e Assentamento de Meio Fios de Concreto nas Ruas de Acesso ao Bairro 
Sítio das Varas, Rua António Luiz Furtado e Avenida Getúlio Vamas no Município de Minduri- MG com a Prestação 
de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada , Materiais e Equipamentos para a execução das 
obras com transferência de Recursos Financeiros, referente ao Convênio de n'36012014/SEGOV/PADEM, assinado 
em 18 de Junho de 2014 e Publicado no Diário do Executivo de Minas Gerais, Caderno f, na clafa de 19 de Junho 
de 2014- 75, celebrado através da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais I SEGOVIPADEM e o Município 
de Minduri - MG ,conforme Anexo Único. Formulário de Propostas . Proieto • Planilhas . aue é oarte inteerante desta - - - --- - - -- - --- -- - --- ---- - - -- - - -- - - -- ---- ' -------- -- ------ ---- - - ----- -- - ---- - --- ---- - - ---- -

Tomada de Precos , conforme segue a seguir: 

Tomada de Preços 004/2014- Processo 040/2014- Minduri -MG 
Dotação Orçamentária ~í!$,.01;!'~;i~Íi~'.C:W$!l 

Abertura em 23 de dezembro de 2014- as 14:00 Horas- Sala de Reuniões da Prefeitura- Rua Penha , 99-
Bairro Vila Vassalo - Minduri - MG. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 

Item Referência Descrição dos serviços Un. Quant. 

Phtniiha Or~an~.t:ntâria 
' 
Cronograiua 

e Memorial Descritivo 

Lu c 
Presidente Com. Pe 

Me ro 

em 

João Dimas Lopes 
Membro 

.. , -riSiCO Finailceiro,Projeto 
Anexo { co } 
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~~.Ut. 
Rodrigo Ematné Gadrn\M 

Assessor Juridico do Municípiode 
Mindnri- MG- OABIMG 105711 

Rua Penha. 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Processo Licitatõrio n.0 
: 04012014 

Tomada de Precos n.0
: 00412014 

A Prefeitura Municipal de Minduri , Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Penha , 99 , bairro Vila Vassalo , ;;;;';;rrt; ;;;~ 
CNPJ sob n.0 17.954.041/0001-10, isenta de Inscrição Estadual, através da Comissão Permanente de Licitaçao de Minduri 
- MG, toma público aos interessados do ramo, que promoverá, sob a regência da Lei n.0 8.666/93 e suas alterações e o 
acordão do TCU n° 325/2007 a Licitação Modalidade- "TOMADA DE PREÇOS~. de acordo com as disposições contidas 
neste edital: 

Data/Hora: 23/1212014 às 13:45 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG . 
Rua: Penha , 99 - Bairro Vila Vassalo- Minduri - MG - CEP: 37 447- 000. 

Data/Hora: 23/1212014 às 14:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG . 
Rua: Penha , 99 -Bairro Vila Vassslo - Minduri - MG- CEP: 37.447- 000. 

Data/Hora: 23/12/2014 às 14:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG . 
Rua: Penha , 99- Bairro Vila Vassalo- Minduri- MG- CEP: 37.447- 000. 

Para obter o Edital completo os interessados deverão manifestar seu interesse junto a Comissão de Licitação de Minduri -
MG, na Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, na Cidade de Minduri- MG e informações pelo telefone 035 3326 1219 
de segunda a sexta feira no horario de 12:00 as 18:00 horas. 

O -Edita1_deverã ser--reti"ª-do no-·end_er~o acit:na ~itadQ _e:-!Jel'ii_fQr-Qec~do-=a-~-OSintetessádóS-~tP •MIM 
~ 

01-:..Jra DisPOsição-Legal 

A presente Licitação, Modalidade Tomada de Preços 00412014 será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. 

02~ __ 0o o Qto 

A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Ciw1 para execução de 
Obras de Payimentacão Asfálüca em C13UQ , Execucão de Sarjetas_ de Concreto e Ass_entamento de Meio Fi~ de 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

• Anexo 1 - Modelo de Carta de Credenciamento- deverá ser entregue junto com a documentação; 
• Anexo 11 - Minuta de Contrato; 
• Anexo 111- Minuta Atestado de visita técnica - deverá ser entregue junto com a documentação; 
·Anexo IV- Modelo de Termo de Renúncia de Prazo Recursal; 
• Anexo V- Modelo da Proposta Econômica; 
• Anexo VI - Memorial Descritivo; 
• Anexo VIl - Planilha Orçamentária; 
• Anexo VIII -Cronograma Flsico Financeiro; 
·Anexo IX- Projeto Básico (02 folhas) 
• Anexo X- Croqui de localização ( 02 folhas); 
• Anexo XI- Composição do BOI; 
• Anexo XII - Modelo de Declaração de Regularidade e Conhecimento do Edital - deverá ser entregue junto com a 
"~mentação; 
• Anexo XIII - Modelo Declaração de Recursos Materiais e Humanos deverá ser entregue junto com a documentação. 

04 - Da Entrega dos Envelopes para Habilitação e Proposta 

4.1 - o local, data e horário estão indicados no preâmbulo. Os licitantes deverão entregar a "Documentação" e a 
a Proposta", em envelopes lacrados, contendo, em sua parte externa e fronteira, além da raZão social ou nome do licitante, 
os seguintes dizeres: 

Envelope 01 ldocumentacãoJ 
Prefeitura Municipal de Minduri - Minas Gerais 
Comissão Permanente de Licitação - Data e Hora da Abertura 
Tomada de.PreçOs-n~~ 

Envelope 02 (Proposta) 
Prefeitura Municipal de Minduri - Minas Gerais 
Comissão Permanente de Licitação - Data e Hora da Abertura 
'Tomada de Preços n. o 004/2014 

-~ - Expirado o prazo para a entrega dos envelopes supracitados, não serão admitidas quaisquer retificações das 
... Opostas apresentadas. 

4.3 - Os envelopes entregues em local ou horário diferente do especificado, não serão objeto de julgamento pela 
Comissão de Licitação, sendo vedada a participação de licitantes retardatários. 

05 - Das Condições de Participação 

5.1 - Poderá participar desta Licitação qualquer empresa do ramo, legalmente constitufda, desde que satisfaça as 
exigências fixadas no presente Edital. 

5.2 - A participação nesta Licitação implica na aceitação integral dos termos deste Edital, seus anexos e instrumentos, 
bem como na observância dos regulamentos e normas técnicas da ABNT, DER, do INMETRO e das disposições legais 
pertinentes. 

5.3 É obrigatória a visita técnica da licitante interessada para conhecimento do local da obra a ser executada. ocasião 
em que será fornecido aos interessados o atestado de visita técnica. conforme modelo constante do anexo 111. documento 
indispensável a ser induído no envelope de "D9cumentªção_". 
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5.4- A visita técnica acontecerá no dia 17 de dezembro de 2014 às 14:00 horas e deverá ser realizada por e~gé11hEliro 
civil responsável da empresa interessada ou por um representante legal da mesma devidamente munido de 
documentação de representação da empresa interessada , os documentos deverão estar autenticados em Cartório . Os 
participantes deverão comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG , situado à Rua Penha, 99 - Bairro 
Vila Vassab , nesta cidade de Minduri- MG , para que o Engenheiro Municipal ou encarregado de obras do Município de 
Minduri - MG encaminhe os participantes no local da obra. 

5.5- A visita técnica terá por finalidade: 

5.5.1 -Conhecimento das áreas e condições locais pertinentes à execução de serviços; 

5.5.2- Conferência dos serviços relacionados no Memorial Descritivo; 

5.5.3- Elucidação de dúvida e/ou informações técnicas necessárias à formulação da proposta e das condições locais para 
execução do objeto, pois não serão argumentos válidos para reclamações futuras no processo ou na inexecução 
contratual. 

r-, 
) - Não será expedido atestado de visita técnica para empresas interessadas que não cumprirem as exigências deste 

edital e que não se identificarem no ato dá visita e que comparecerem posteriormente à data e horário agendados neste 
Edital e deverão estar portando e apresentar toda a documentação para representação da empresa interessada junto ao 
Engenheiro Responsável do Município de Minduri - MG~ 

5.7 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para 
reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução; 

5.8 - Somente poderão participar os interessados que estejam previamente inscritos no cadastro de fornecedores desta 
Prefeitura (CRC) ou e tudo em conformidade previsto no §2.0

, do Art. 22 da Lei Federal n. o 8.666/93 e suas alterações, 
apresentando os documentos a saber: 
• Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS; 
• Certidão negativa de débitos Federais, Estaduais e Municipais; 
• Certidão negativa de regularidade de situação junto ao fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS; 
• Contrato Social e última alteração ou registro comercial, no caso de empresa individual; 
• Cédula de identidade; 
• Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
• Titulo de Eleitor; 

-~ Certidão de Débitos Trabalhistas; 
• Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ/MF. 

5.9 - A documentação relativa à pessoa física deverá ser referente a um dos sócios da empresa licitante. 

5.10- Os documentos exigidos para cadastro deverão estar autenticados ou ser apresentados em originais, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

& - Da Documentação (Habilitação) 

6.1 -O envelope n. o 1 da documentação para habilitação deverá conter os seguintes documentos: 

6.1.1 -Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Sociai-INSS; 

6.1.2 -Certidão negativa de débitos Federais, Estaduais e Municipais; 

6.1.3- Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 

6.1.4 - Contrato Social e última alteração contratual em vigor devidamente registrado; 
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6.1.5 - Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG ; 

6.1.6- Prova de inscriçao no Cadastro Geral de Contribuintes- CNPJ/MF; 

6.1. 7 - Declaração da empresa licitante indicando responsável técnico para os serviços, o qual deverá fazer parte do 
quadro técnico da empresa, na data da entrega da proposta. 

6.1.8 - Declaração individual subscrita pelo responsável indicado, autorizando, no caso, a sua indicação. 

6.1.9- Declaração que a licitante cumprirá as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados. 

6.1.1 O - Declaraçao de Regularidade e conhecimento do Edital, conforme Anexo X do Edital. 

6.1.11 - Declaração de que tem disponibilidade de recursos Materiais e Humanos, para o atendimento de todas as 
exigências técnicas mínimas do presente certame conforme Anexo XI do Edital. 

6.2. - Documentação para Qualificação Econômico-Financeira, consistirá em: 
.C\ 
· .... l1 -Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social (2013), já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou 
Balanços Provis6rios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.2 _ Certidão de Débitos Trabalhistas; 

6.2.3 -A boa situação financeira será comprovada através da apresentação da memória de cálculo dos índices contábeis 
a seguir descritos, extraídos do balanço patrimonial e demonstrações contábeis exigidos. Esta demonstração deverá estar 
certificada por profissional regularmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. 
ÍNDICES: 

A-

B

.C\ 

C-

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) > 1,00 ONDE: 
ILG =Ativo Circulante+ ativo realizável a longo prazo 

Passivo circulante+ passivo exigível a longo prazo 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) > 1,00 ONDE: 
ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE) ~ 1,00 ONDE: 
IE = Passivo circulante+ passivo exigfvel a longo prazo 

Ativo total 

As sociedades anônimas deverão apresentar eópia do balanço publicado, e as sociedades limitadas deverão apresentá-lo, 
assim como as demonstrações contábeis, através da eópia extraída do livro diário, devidamente registrado no órgão 
competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e 
encerramento. 

6.3- O envelope n. o 01 deverá conter também a documentação para qualificação técnica a saber: 

6.3.1 - Comprovação de registro ou inscrição da empresa e do engenheiro responsável no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA), com prova de regularidade de débitos. 

6.3.2 - Atestado da capacitação técnico-operacional, registrado no CREA, fornecido por empresas públicas ou privadas, 
acompanhado do respectivo Acervo Técnico, comprovando que a licitante já desempenhou satisfatoriamente atividades 
semelhantes e compatfveis com o objeto licitado, devendo o atestado indicar local, natureza, quantidades, prazos e outros 
dados caracteristicos da obra executada (em um único atestado). 
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6.3.3 -Atestado de Visita Técnica, anexo 111, fornecido pela Prefeitura Municipal de Minduri- MG , co•nprov·~(lõ"1fu{; 
interessado compareceu ao setor para conhecer as condições locais pertinentes à prestação dos serviços. 

6.4 -Toda documentacão solicitada deverá conter o mesmo número do CNPJ apresentado pela licitante. 

6.4.1- se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou; 

6.4.2 - se o licitante for a filial, todos os docUmentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à 
Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim 
quanto a Certidão Negativa de Débito junto a PGFN/SRF, desde que conste no próprio documento que é válido para a 
matriz e filiais e o Gertíficado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o reconhecimento dos encargos 
centralizado, devendo, desta fonna, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização; 

6.4.3 - se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser 
.~resentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

6.4.4- serão dispensados da apresentação de documentos com o numero do CNPJ da filial aqueles documentos que, 
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.5 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

6.6 - A comissão de Licitação, para fins de conferência, reserva-se o direito de exigir os originais dos documentos 
apresentados em cópias. 

6. 7 - Os documentos que exijam prazo de validade, deverão estar em vigor na data marcada para a abertura dos 
envelopes documentação. 

6.8 - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, relativamente aos documentos exigidos nesta 
Licitação, se existir, após a data de sua emissão, algum fato superveniente que impeça a habilitação. 

6.9- Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo se substituldo por cópia autenticada, 
podendo dar-se a autenticação pela própria Comissão à visita do original. 

,~7 -Impedido de Participação 

7.1 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente Licitação: 

a) Empresas suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri _ MG 
enquanto durar a suspensão ou o impedimento; 

b) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar c 
motivo determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 

c) Empresas que se encontrem sob falência decretada, concordata/recuperação judicial e extrajudicial, concurse 
de credores, dissolução ou liquidação; 

d) Cooperativas; 

e) Servidor da Prefeitura Municipal de Minduri- MG. 

f) Não será permitida a participação sob a forma de consórcio, quaisquer que sejam suas fonnas de constituição. 

7.2 - Consütui fato impeditivo de participação na presente Licitação a não apresentação dos documentos solicitados n< 
item 7 deste Edital e seus subitens. 
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7.3 - Nenhum preposto poderá representar mais de uma empresa licitante. 

8.1 -A Proposta comercial deverá ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste Edital, 
em uma via, com identificação da empresa proponente, datada e assinada pelo seu representante legal, não 
podendo conter emendas ou rasuras, ressalvas ou entrelinhas e deverá apresentar os seguintes elementos: 

8. 2 - Descrição do objeto licitado; 

8.3- Indicação do preço global da proposta observando-se o item 9.5 do edital, expresso em numeral, por 
extenso e em moeda corrente, que correposnderá a planilha Orçamentária; 

8.4- Indicação do prazo para execução total da obra, que deverá ser no mãximo 03 ( três ) meses a 
contar da data de assinatura de contrato 

-'"' 
c.... o- Cronograma ffsico-financeiro dos serviços a serem executados; 

8.6- Planilha Orçamentária deverá vir assinada pelo engenheiro responsável pela elaboração do orçamento, com 
indicação do número de sua carteira profissional (CREA), anexa a proposta comercial, constante no Anexo V. 

8. 7 - A carta de apresentação da proposta, deverá indicar valor ou percentagem para material, máquina, ferramentas, mão 
de obra etc., a fim de estabelecer base de cálculo das retenções para Previdência Social (INSS). 

8.8- Detalhamento de todas as despesas direta e indiretas que compõe o BOI, informando inclusive as aliquotas de 
impostos e obrigações incidentes, sob pena de desclassificação. 

8.9 - Os Preços Unitários propostos deverão englobar todos os custos relativos a materiais, mão-de-obra, ferramentas, 
máquinas, equipamentos, carga e descarga, armazenamento, BOI e quaisquer outras despesas, taxas e emolumentos 
incidentes; 

8.9.1 -Os tributos IRPJ e CSLL não poderão compor o BOI (bonificação de despesas indireta) ou LDI (Lucros e despesas 
indireta), ou em qualquer outro item componente da planilha orçamentária; 

'"'· 
d. 1 O- Este serviço deverá ser cotado com a inclusão de todas as despesas com impostos, encargos sociais e 
fiscais e quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer; 

8.11 -O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, iniciando-se na 
data marcada para abertura dos envelopes de documentação. 

8.12 - Na hipótese de não estar expressamente consignado na proposta apresentada, o prazo de validade da 
mesma será de no maximo de 90 (noventa) dias corridos. 

8.13 -Com o recebimento da proposta, a Prefeitura entenderá que o projeto, prazos, especificações e locais foram 
detalhadamente analisados pela licitante e que todos os materiais e mão-de-obra fora, considerados para execução dos 
serviços. 

09 - Dos Procedimentos de Abertura e Julgamento das Propostas 

9.1 - Na data e horário designados, serão abertos e examinados os envelopes de habilitação, contendo a documentação 
relativa à habilitação dos concorrentes, com devolução dos envelopes fechados da proposta comercial aos licitantes 
inabilitados, desde que não tenha havido recurso. 
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9.2 - Em seguida serão abertos dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos. Caso haja desistência do prazo recursal pelos proponentes, deverá ser registrado em ata, assim 
como as demais ocorrências havidas durante a abertura do certame, que deverá ser assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes. 

9.3- Encerrado o procedimento constante do item 10 a Comissão de licitação procederá ao julgamento das propostas 
ou designará prazos para fazê-lo lavrando ata circunstanciada. 

9.4- Durante o prazo de julgamento das propostas, a Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente na proposta. 

9.5- Serão desclassificadas as propostas que: 

9.5.1 • Não atendam as disposições contidas neste Edital; 
~.2- Apresentam preços simbólicos, irrisórios ou incompativeis com os preços de mercado e, 
' }3 - Sejam omissas, vagas ou apresentam irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

9.5.4 . Não se refira à integralidade do objeto licitado; 
9.5.5- Tiver parcelas e informações relativas aos tributos IRPJ e CSLL em suas planilhas de custo, orçamento, BDI ou 
LDI, conforme item 9.1 do Acórdão TCU n° 95012007- plenário de 23/0512007, publicado no DOU em 2810512007, que 
tenha valor inexeqüfveis, de acordo com o artigo 48 incisos I e 11 da lei 8666/93, 
9.5.6- Não apresentar cronograma físico-financeiro dos serviços a serem executados; 
9.5.7. Não apresentar Planilha Orçamentária assinada pelo engenheiro responsãvel pela elaboração do orçamento, com 
indicação do número de sua carteira profissional (CREA); 
9.5.8 - Não apresentar detalhamento de todas as despesas diretas e indiretas que compõe o BOI, informando inclusive as 
alíquotas de impostos e obrigações incidentes. 

9.5.8.1 - Em face ao Acórdão 32512007- Plenário do Tribunal de contas da União, devem ser seguidas as seguintes 
premissas acerca dos componentes de Lucros e Despesas Indiretas- LDI: 

9.5.8.2- Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 
não poderão compor o cálculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de 
natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante; 

9.5.8.3 -Os itens Administração Local, Instalações de Canteiro e Acompanhamento e Mobilização e Desmobilização, 
visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no LDI. 

9.6 - Não se desclassificarão propostas pela simples ocorrência de vício que, a juízo da Comissão, puder ser sanável, 
~m a queda de igualdade de tratamento oferecido a todos os licitantes. 
. J 

9.7- Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a Comissão procederá ao sorteio em ato público. 

9.8- Caso todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá 
fiXar o prazo de até 8 (oito) dias úteis, para que as licitantes, se assim o desejarem, apresentarem nova documentação ou 
proposta, isentas das causas que as inabilitaram ou as desclassificaram. 

10- Do Julgamento das Propostas 

10.1 - A Comissão analisará minuciosamente as propostas econômicas das licitantes, julgando-as segundo os critérios 
estabelecidos neste Edital. 

10.2 • Para efeito de iulgamento. as propostas serão classificadas peJa ordem crescente dos preCos ofertados, sendO 
considerada vencedora a licitante que, bem como obedecidas todas as exigências do Edital, inclusive de especificacoes 
técnicas. oferecer o MENOR PRECO TOTAL GLOBAL , em forma de Maior Desconto Linear Aplicado no BOI 
referência! em todas as comoosicões de serviços discriminados . tendo como referencia valor TETO da Planilha 
Orcamentaria elaborada pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG . detalhada no formulário específico e deverá vir 
ainda expresso na planilha orcamentaria de preços da empresa licitante o valor do bônus e desoesas indiretas ·-BDI~ 
adotado para a execução do obieto ~citado . iã considerados todos os custos diretos e indiretos, acessórios e encaraos 
tributários, fiscais. trabalhistas. previdenciários e comerciais, incidentes sobre o preço. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br- municiplo@minduri.mg.gov.br 

10.3 - Não se considerará qualquer oferta vantajosa não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem ba:;e;;m,~nas 
ofertas das demais licitantes. 

10.4 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura Municipal 
de Minduri- MG poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou 
de outras Propostas, escoimadas das causas que as desclassificaram anteriormente. 

10.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Comissão convidará as licitantes, marcando dia, horário e local 
para o desempate, que se fará por meio de sorteio. 

10.6 - A licitação será julgada e adjudicada à licitante que oferecer o MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL . 

1 O. 7 - Durante o prazo de julgamento das propostas, a Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente na proposta. 

;-40.8 ~ Não se desclassificamo propostas pela simples ocorrência de vicio que, a juízo da Comissão, puder ser sanável, 
am a queda de igualdade de tratamento oferecido a todos os licitantes. 

10.9 - Com a fiel obediência aos dispositivos estabelecidos neste Edital, a Comissão procederá ao julgamento das 
propostas, observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

11 -Da Impugnação e dos Recursos Administrativos 

11.1 ~ Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, perante a Comissão, a licitante que não se manifestar até 03 
{três} dias úteis anteriores a abertura dos envelopes de Habilitação e o cidadão até 05 {cinco} dias úteis antes da data 
fixada para abertura dos mesmos, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram. 

11.2 -A impugnação apresentada, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como tal, recebendo 
tratamento como mera informação. 

11.3- Dos atos e decisões relacionados com a Licitação cabe Recurso, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93, na 
prazo de 05 (cinco} dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabiUtação de licitantes; 
b) julgamento das Propostas; 

,..---..ç) anulação ou revogação da Licitação; 
' j) aplicação das penalidades de multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrata• 

com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG. 

11.4 ~A intimação dos atos referidos nas alineas "a", "b" e "c" do subitem 12.3., será feita mediante publicação nc 
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos das licitantes no ato err 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em Ata. 

11.5 - Os Recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 12.3. terao efeito suspensivo, até que haja decisão de 
autoridade competente. 

11.6 - A continuidade da Reunião, no caso de interposição de Recurso, será comunicada aos interessados, via fax, e~mai 
ou postal. 

11.7 - Os Recursos interpostos deverão ser comunicados, antes da decisão da autoridade competente, às partel 
interessadas, que poderao impugná-lo no prazo de 05 (cinco} dias úteis. 

11.8 - Os Recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11.9 - Se o término dos 05 (cinco) dias úteis de que trata os subitens 11.1 e 11.3 deste edital recaírem em dia sen 
expediente na Prefeitura, o prazo será transferido automaticamente para o primeiro dia do seu funcionamento. 
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11.10 - Decairá do direito de impugnar dos tennos do presente Edital a licitante que, tendo-o aceito sem , venha 
apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidade que viciariam a licitação, hipótese em 
que tal comunicado não terá efeito de recurso. 

11.11 -A impugnação teta tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, até o trâmite 
da decisão a ela pertinente. 

12- Da Dotação Orçamentária 

12.1 -Os recursos destinados ao pagamento decorrente do objeto da presente licitação correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

Dotações Orçamentárias !Reduzido ! Descrição das Dotações Orçamentãrias 

2.05.01.15.451.009.1.0019- 449051 D Pavimentação Asfáltica em CBUQ , 
Execução de Sarjeta de Concreto e 

Assentamento de Meio Fio de Concreto. 

13- Condições de Pagamento 

13.1- O pagamento decorrente da execução dos serviços desta licitação será efetuado pela Tesouraria Municipal, por 
medição mensais, após apresentação dos documentos fiscais devidos, Relatórios de execução de obras de acordo com o 
Cronograma Físico Financeiro, de que tratam os apresentado no Anexo VIII deste instrumento. 

13.2 - A contratada deverá apresentar ao contratante, antes do recebimento referente à primeira parcela o certificado de 
matricula da obras, expedido pelo INSS -Instituto Nacional de Previdência nacionaL Deverá apresentar também a ART da 
obra e juntamente com a ART do responsável pela obra, devidamente assinadas e quitadas pela CONTRATADA de 
acordo com as exigências do CREA. 

14- Das Condições Gerais para Contratação 

14.1 -A contratação será fonnaijzada mediante assinatura do Termo de Contrato, confonne minuta constante do Anexo 11 
deste Edital. 
~. 

,.2 - Como condição para celebração do Instrumento de Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas 
condições de Habilítação. 

14.3- A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, que dar-se-á por carta 
com "AR" (Aviso de Recebimento), telegrama, fax ou e-mail, para assinar o Termo de Contrato, na sede da Prefeitura 
Municipal de Minduri- MG, sob pena de aplicação das sanções previstas no item 18 deste Edital e seus subitens. 

14.4 - Será exigida, no ato da assinatura do Termo de Contrato, a apresentação dos documentos comprobatórios de 
inexistência de débito relativo ao recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais, que são a Certidão Negativa de 
Débito (CND), emitida pelo INSS, bem como o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela CEF, e a Certidão 
Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais emitida pela Receita Federal, devidamente atualizados. 

14.4.1 -A não-apresentação dos documentos, dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3. ou a recusa injustificada em 
assinar o contrato, implicará na perda do direito à contratação, com aplicação da penalidade prevista no item 20 deste 
Edital e seus subitens. 

14.5- Ocorrendo a situação prevista no subitem 14.4.1, reserva-se a Prefeitura Municipal de Minduri _ MG o direito de, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação, revogar a Licitação ou convocar os remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinar o Termo de Contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto ao prazo e preço. 
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14.6- As disposições do subitem 14.4.1. não se aplicam às licitantes convocadas que não aceitarem a oolntnilã;çãc);nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário. 

14.7 -A Minuta do Termo de Contrato, Anexo 11 deste Edital, estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de 
contratação. 

14.8 -Toda mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos 
previdenciários, trabalhistas, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se 
necessário, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

14.9- Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor. 

14.10- Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os 
operários (EPI's e EPC"s) de acordo com as normas da ABNT. 

14.11 - Havendo paralisação justificada dos serviços, o prazo do contrato será acrescido de tantos dias quantos os da 
~ralisação, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 

14.12 - A justificativa para a paralisação dos serviços somente será considerada se apresentada por escrito, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e aceita pela Prefeitura. 

14.13- O registro dos serviços na entidade profissional competente será de responsabilidade da empresa contratada, 
devendo a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, apresentar ao Departamento de Obras 
desta Prefeitura, documento comprobatório do registro do contrato dos serviços no CREA- MG. 

14.14 - Somente será admitida a subcontratação parcial dos serviços em situações especificas, plenamente justificadas 
pela licitante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , que deverá submeter o pleito à análise 
prévia da Prefeitura, que poderá aprová-lo ou não. 

14.14.1 - No caso de subcontratação parcial dos serviços, a subcontratada deverá comprovar possuir os mesmos 
requisitos de habilitação exigidos na licitação, observados os subitens 14.14. e 14.15 deste Edital. 

14.14.2 - Em que pese a responsabilidade solidária da licitante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de 
Minduri - MG e da sua subcontratada, relativamente à execução do objeto da subcontratação, permanecerá inalterada a 
responsabilidade direta e integral da licitante vencedora que contratar com a Prefeitura relativamente ao objeto integral do 
contrato perante a Prefeitura Municipal de Minduri _ MG . 

.',..........._,, 

.4.15 - A participação na licitação implica para a licitante vencedora que contrate com a Prefeitura Municipal de Minduri _ 
MG e sua subcontratada integral e irretratável aceitação dos termos e condições estabelecidas neste Edital, obrigando-as 
à observância do mesmo, das normas técnicas gerais e especiais pertinentes aos serviços licitados, das normas 
administrativas da Prefeitura Municipal de Minduri - MG e da legislação vigente aplicáveis. 

14.16- Fica reservado à Prefeitura Municipal de Minduri- MG o direito de, a seu exclusivo e justificado critério, vetar a 
subcontratada que venha a ser indicada pela licitante vencedora, bem como de exigir a substituição da subcontratada, em 
qualquer tempo durante a execução da obra, quando se tomar manifesta a sua inidoneidade ou incapacidade técnica. 

15- Da Garantia Contratual 

15.1 - A licitante vencedora, para garantia do fJel e integral cumprimento de todas as obrigações para com a Prefeitura 
Municipal de Minduri- MG , deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento} do valor total da contratação em 
conformidade com o disposto no Artigo 56 §1o da lei 8.666193 e no subitem 8.2 da Cláusula Oitava da Minuta do 
Contrato, Anexo 11 deste Edital. 

15.2 - A garantia prestada pela licitante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG será 
liberada ou restituida após a execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente, pela variação "pro 
rata tempore" do IGPM. 
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16.1 -Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar objeto desta licitaçao o Departamento de Obras e 
Setor de Engenharia desta Prefeitura, que indicará um servidor específico para o acompanhamento e fiscalização da obra, 
observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, bem como o 
acesso a fontes de informações que forem julgadas necessárias. 

16.3 - O Municfpio reserva-se o direito de não receber os materiais e/ou serviços em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI, da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações. 

16.4 - O diário de Obras ou serviços deverão ser fornecido pela Contratada, em Modelo aprovado pela fiscalização, sem 
Onus para a Prefeitura. 

:-~ Da Entrega e do recebimento da Obra 

17.1 - A obra será acompanhada e recebida de acordo com os dispostos nos artigos 73, 75 e 76 da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. 

17.2 - Conclui do os serviços, a contratada deverá comunicar por escrito o término da obra ou serviços, os quais estiverem 
em perfeitas condições, e atestados pela fiscalização, estes serão recebidos, provisoriamante. 

17.3- O recebimento dos serviços ou a sua impugnação far~se~á mediante inspeção a ser realizada pelo Departamento 
de Obras e Engenharia desta Prefeitura, nos termos do artigo 25, b, da Lei Federal8.666/93 e suas alterações. 

17 .3. 1. A empresa contratada se obriga a manter na obra o "Livro de Ocorrências" ou Diário de Obras, onde serão 
relatadas todas as eventualidades ou fases acontecidas durante a execução da obra. 

17.4- Até 90 (noventa) dias após a entrega do serviço e verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto, 
desenhos e especificações técnicas, a Prefeitura expedirá "Termo de Recebimento Final dos Serviços", sem prejuízo, 
entretanto do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de material e mão-de-obra. 

17.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, demolir, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total 
»>\em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

ceriais empregados, nos termos do artigo 69, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

18- Das Penalidades 

18.1 -A recusa injustificada da adjudicatória em cumprir a ordem de serviço ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

18.2- O inadimplemento da obrigação prevista nesta Licitação acarretará a aplicação das sanções previstas no artigo 81 
da Lei 8.666/93. 

18.3 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Prefeitura poderá 
aplicar a adjudicatária ou contratada as sansões previstas no Art. 87, da Lei Federal 8.666193 e suas alterações, sem 
prejuízo da responsabilizaçêo civil e penal cabíveis. 

18.4 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

18.4.1 - 0,3% (três décimos por cento), por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato; 

18.4.2- 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente 
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18.4.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente: 
a) recusar-se em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido no subitem 14.3. deste Edital, ou det5islti~lt><""~Ó; 
b) não manter as condições de Habilitaçao, inviabilizando a contratação; 
c) praticar atos visando a frustrar os objetivos da Licitação; 
d) ser condenada definitivamente pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
e) praticar atos ilicitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri- MG. 

18.5- O recolhimento das multas referidas nos subitens 18.4.1, 18.4.2 e 18.4.3, deverá ser feito através de guia própria, 
ao Município de Minduri- MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

18.6- No caso de descumprimento dos prazos previstos no cronograma fisico financeiro, perderá a contratada o valor 
referente à caução, sem prejuízo de eventual indenização de perdas e danos. 

18.7 - A critério da Prefeitura Municipal de Minduri _ MG, poderão ser aplicadas as penalidades dispostas nos arts. 87 e 
88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no subitem 18.4. deste Edital, bem como da 
responsabilização civil e penal cabíveis. 

18.8- Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força maior ou razões de interesse púbHco, 
r~e que devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas situações. 

1 o.9 -As penaHdades serão aplicadas com observância dos principias da ampla defesa e do contraditório. 

19- Das Disposições Finais 

19.1 -As propostas, de acordo com os preceitos legais, integrarão o processo de licitação, ficando os licitantes obrigados 
a aceitar a ordem de compra ou serviço que porventura lhes seja enviada. 

19.2 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração/apresentação das propostas de que tratam a 
presente licitaçêo. 

19.3- Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o Edital, devendo protocolara pedido até 05 (cinco) dias úteis da 
data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 

19.4 - A Prefeitura poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a introdução do processo, podendo desclassificar a licitante da qual venha a ter conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que comprometa sua idoneidade ou capacidade 
financeira, técnica ou administrativa, sem que esta tenha direito a qualquer indenização ou ressarcimento . 

. r-5 -A adjudicatária fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões no objeto licitado, até o limite de 25% (vinte e 
..._ __ ,co por cento}, sem prejuízo dos preços ofertados. 

19.6- No interesse da Administração Municipal, esta licitação poderá ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, 
observando o disposto no artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

19.7 - Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissao de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Minduri- MG, na Rua Penha, no 99, Bairro Vila Vassalo, Mlnduri- MG ou pelo telefone (Oxx35) 3326 1219. 

19.8- A Empresa Licitante, por seus responsáveis, responderá pela fidelidade e a legitimidade de todas as informaÇões 
e documentos apresentados, em qualquer fase desta licitação. 

19.9- Qualquer medida judicial, oriunda da presente licitação, será processada no Foro da Comarca de Cruzilia, Estado 
de Minas Gerais, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja. 
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Minduri- MG, 03 de dezembro de 2014. 

Lucas Lopes Magalhães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Minduri _ MG . 

DeAcomo ~~'~:. 
Dr. Rodri Ematné Gad en 

Assessor Juridico do Municipio de Minduri _ MG 
OAB/MG 105711 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI - MG 
FOLHA N°: 01101 

OBRA: PAVIMENTAÇAO COM ASFALTO CBUQ DE VIAS PUBLICAS 

LOCAL: RUA ANTONIO LUIZ FURTADO (PARTE) E AV. GETULIO VARGAS (PARTE) 

ITEM DESCRIÇAO QUANT. UNIDADE PREÇO TOTAL 
UNIT.CfLDI 

(UN,PÇ,M') (LDI= 
26,94%) 

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

1.2 BARRACÃO DE OBRA ' M' R$ 378,60 R$ 2..271,60 

1.3 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

1 M' R$ 914,86 R$ 914,86 GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)- GOVERNO DO ESTADO 

2 OBRAS VIÁRIAS 

2.1 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 30 A 

4799,2 M3XKM R$ 0,47 R$ 2.255,62 50 KM (AREIA) 

2.2 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 30 A 

1648,85 M3XKM R$ 0,47 R$ 774,96 pO KM (BRITA) 

2.3 
TRANSPORTE DE MATERIAl DE QUALQUER NATUREZA DMT 

1634,5 TXKM R$ 0,43 R$ 702,84 ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) MATERIAL BETUMINOSO 

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETIJM!NOSO US!NADO A QUENTE (CBUQ) 

2.4 
COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FOR~CIMENTO DOS 

116,84 M3 R$ 569,80 R$ 66.575,43 AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS 

2.5 
RANSPORTE DE PMFICBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA 

12852,4 M3XKM R$ 0,74 R$ 9.510,78 DESO KM 

3 DRENAGEM 

3.1 SARJETA TIPO 1 -50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG 508 M' R$ 15,61 R$ 7.929,88 

4 PASSEIO E RAMPAS 

4.1 
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

4 UNO R$ 238,27 R$ 953,08 25 MP A. DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, Cl2 DEMÃOS 

5 LIMPEZA GERAL DE OBRA 

5.1 LIMPEZA GERAL FINAl DE OBRA 2590,8 M' R$ •• 1 R$ 1.321,31 

R$ 93.210,35 

planilha MARCOS AIL TON PEREIRA CAU OU CREA: __ _ 

Assinatura do Responsável Técnicooo/ -LL.<+~-+1------------- Local e Data: 23 DE MAIO 

Observação : Caso a contrapartid mp a mediante serviços de mão de obra, fazer constar os valores 1 

de modo a especificar a execução direta d ob a. 

Marcos Ailton Pere, 
ENGENHEIRO CIV 
C·REA 130483tf:.,, 

';2-r'ob' ./ú 
José Ronaldo da Silva 
Prefe'ito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

ID: M-2.286190 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PROGRAMA VALOR DO INVESTIMENTO 93.210,35 
EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q 
PROPONENTE Prefeitura Municipal de Minduri-MG VALOR DO REPASSE 
MUNICIPIO Minduri-MG- R. ANT.lUiz FURTADO/AV. GET. VARGA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCOS AIL TON PEREIRA - CREAMG 0°130 FINANCEIRA 

ART N°1816373 DE 23/05/2014 FI SIGA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VAL.OR DOS PESO SERVIÇOS A EXECUTAR • Em % 

SERVIÇOS R$ % MÊS 01 M~S02 M~S03 MêS04 

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

2 OBRAS VIÁRIAS 

3 DRENAGEM 

4 LIMPEZA GERAL. 

5 PASSEIO E RAMPA 

TOTAL SIMPLES-% 

TOTAL SIMPLES- R$ 

Minduri-MG, 23/05/2014. 

DATA 

3.186,46 3.42 

79.819,60 85,63 

7.929,88 8,51 

1.321,31 1,42 

953,08 1,02 

100,00 

93.210,35 

MARC~~":'RA h ~EAMG n"130483/D 

~ESPONS~El yt;CNJCO- CREA 

/ /<6 
~ .... .,,,.;,,..v CIVIL 

CREA 130<483/D-MG 

R$ 

R$ 

R$ 

100% 
3.186.46 ·,, 

50% 50% ' i 

39.909,80 R$ 39.909,80 
100% 

R$ 7.929,88 
100% ;I, 

R$ 1.321 31 
20% 80% 

1'90,62 R$ 76248 ' :I. 
' ' 

46,44% 53,56% 

43.286,88 49.923.45 

JOSE RONALDO DA SILVA- Prefeito Municipal 

PROPONENTE 
J~Se • .. .. 'u - . 

~ 
.... y 

icipal 
CPF: 413.912.9 4 

10: M-2.286 o " 
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DESCRIÇÃO 

UN 1,00 914,85 914,86 

M7 1.111,74 1,43 1.589,79 

PROCTOR 

"' 166,76 13,94 2.324,63 

MOXKM 975,55 1,17 1.141,39 

M3XKM 1.391,95 0,47 654,22 

M3XKM 478,11 0,47 224,71 

TXKM 777,00 0,43 334,11 

BETUMINOSO DENTRO DO 
M7 1.111,74 4,37 4.858,30 

M7 1.111,74 1,14 1.267,38 

Me 33,88 569,80 19.304,82 
DO 

M3XKM 3.726,80 0,74 2.757,83 

-+----+---1 

M 529,40 

r,&;/././ ,4 
Ronaldo da Silva 

efeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

10: M-2.286190 

"·" 19.497,80 G}t 



5 LIMPEZA GERAL DE OBRA 
-., LIMPEZA GERAl FINAL DE OBRA M' 1.111,74 0,51 564,50 

-• PASSEIO E RAMPAS 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 
&2 SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA UND 2,00 238,27 476,54 

INDICATIVA, 02 DEMÃOS 

TOTAL OBRA 66.446,40 

Nomo ""'''' '" -•oo""''' ""'" "'" ·~~""" MiÓ 
fos AllfN PEREIRA CREAMG n"130483JD 

Assinatum do ResponsilveiTécnico; ) O~ P • "" J Local e Data: 23 DE MAIO DE 2<l14. 

Observação _ Caso a con(mpartida for t ~ :~::t,::e:~a-·=•••"'~~'"'"oo""'ru•• de modo a especificar a execução d;reta da obrn. 

NGE HEIRO CIVIL 
REA 130483!D·MG 

v,R,/.,/ ,z"'.é{, 
ost'R;)";'aldo da Silvo 
Prefefto Municipal 

CPF: 413.912.926-34 
10: M-2.286190 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA VALOR DO INVESTIMENTO 66.446,40 
EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q CONTRATOW 
PROPONENTE Prefeitura Municlpal de Minduri-MG VALOR DO REPASSE 

MUNICIPIO Minduri-MG- SITIO DAS VARAS 
RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCOS AILTON PEREIRA -CREAMG n°130 FINANCEIRA 

ART Na1816424 DE 23/05/2014 FISICA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DOS PESO SERVIÇOS A EXECUTAR • Em% 

SERVIÇOS R$ % MÊS01 MÊS02 Mês03 MÊS04 MÊS06 MÊS06 MÊS o 

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 3.186,46 4,80 100% 
R$ 3.186,46 

'2 OBRAS VIÁRIAS 34.457,18 51,86 50% 50% 
R$ 17.228,59 R$ 17.228,59 

·:3 DRENAGEM 8.263,90 12,44 100% 
R$ 8.263 90 

.4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 19.497,80 29,34 50% 50% 
R$ 9.748,90 R$ 9.748 90 

5 LIMPEZA GERAL 564,50 0,85 100% 
R$ 564,50 

6 PASSEIO E RAMPA 476,54 0,72 20% 80% 
R$ 95,31 R$ 381,23 

TOTAL SIMPLES-% 100,00 45,54% 54,46% 

TOTAL SIMPLES- R$ 66.446.40 30.259,26 36.187,12 

MARCOS~-~ ;.RA ~EAMGo'130483/0 r ·'·""'·"' Minduri-MG 1 23/05/2014. JOSE RONALDO DA SILVA· Prefeito Municipal 

~ ' 
~ ' 

DATA 3 PON NICO- CREA ~-PROPONENTE VISTO 

~AironPereil ' -- "/"/LL.,éú \ ~ ( 

GEN IRQ CIVIL 
\ . 
', \~ 

·REA 0483/D-·MG ~~'k9'!':.~ 
F: 413.912.926-34 
Ir. o' - --
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FORMULARIO DE PROPOSTA 

- - -- ~Miiiiiiiri= 
Dotação Orçamentária 2.05.0t.t5.45t.009.11Mlt9::.. 449051~ 

_/~bert1ura em 23 de dezembro de 2014- as 14:00 Horas- Sala de Reuniões da Prefeitura- Rua Penha , 
Bairro Vila Vassalo - Minduri - MG. 

O Procedimento licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal D0 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e as condições e clausulas desta Tomada de Preços , sendo certo que a adesão de V .as., implica no 

conhecimento e na aceitação da Le · sla ão V" ente sobre as Licita ões Públicas. 

Licitante Convidado 

Nome/Razão Social: 
Endereço: 
Cidade: 
Email da Em resa: 

N" 
CNPJ: 

Bairro: 
Cep: 
Fone: 

PLANILHA DE SERVIÇOS - PROPOSTAS 

Item Código Descrição dos serviços Un. Quant. P. Uni!. P. Total 

Planilha de Engenharia Anexa em .cn 
I I I 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 

Marcos Ailton Pereira 
Engenheiro Civil - CREAMG n" 130483/0 
RT. Prefeitura Municipal de Minduri-MG 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ _ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _______ _ 

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA:------

DATA DA PROPOSTA'-----------

Rua Penha, 99 ~Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 

R$. 

' 
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Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ................................. . 
................. ··················· ............ , portador do documento de identidade 0° ............... ,para participar das 

reuniões referentes ao Processo Licitatório n° 04012014 e TOMADA DE PREÇOS 00412014, o qual está autorizado a 
requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar 
documentos e assinar atas e demais documentos necessários ao andamento do processo. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Por este instrumento de contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e equip>arr•en,wle-•.rri 
lado, o Municipio de Minduri- MG , com sede na Rua Penha , n. 0 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta Cidade de Minduri- MG 
, CNPJ no 17.954.041/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal de Minduri- MG, o Sr. José Ronaldo 
da Silva , de ora em diante chamado Município de Minduri- MG e, de outro lado, a Empresa-------- ,com sede na
-------------- , no ---- , Km ------- , Bairro ----- ----- na cidade de ----------------1 ---- , inscrita 
no CNPJ ---------------, neste ato representada pelo sócio ( a) Sr. ----------------, nacionalidade-------, 
Estado civil --------------- , Profissa.o -------------- , residente e domiciliada a Rua /Avenida ----------------- , n° ---- , 
Bairro -----------, na cidade de -- ------1 , inscrita no CPF --------------- e portador do RG -----
---------------, expedida pela ------------/----- , de ora em diante chamada Contratada, convencionam Q contratam 
entre si o seguinte: 

Cláusula Primeira: Do Objeto a execução das obras: 

A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Cívíl para execução de 
Obras de Pavimentação Asfáltíca em CBUQ , Execução de Sarjetas de Concreto e Assentamento de Meio Fios de 

ftncreto nas Ruas de Acesso ao Bairro Sítio das Varas, Rua Antónío Luiz Furtado e Avenida Getúlio Vargas no 
Jnícjpjo r!e Mipduri- 1\f~ ~11! a eresta~_~o ®_Seroços~COJ!! o f_omeJ;ÍrnOI!f<> dll_Mão_M Qb_ra EM)ecj_~lízaºª' 

Cláusula Segunda: -Das Condições de Execução: 

I -O presente contrato é celebrado segundo o regime de empreitada por preço global, regendo-se especificamente pelas 
normas da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.88./94 e, sudsidiariamente, pelas regras gerais do Código Civil Brasileiro, 
constituindo, parte integrante deste, como se transcrito fora, o conteúdo do processo licitatorio 040/2014. 

11 - A execução dos serviços e fornecimento dos materiais e equipamentos serão prestados e empregados pela 
CONTRATADA, dentro do melhor padrão de qualidade, obedecendo, no que couber; às normas da ABNT, conforme 
consignados no Memorial Descritivo e Planilhas constantes do Processo Licitatório 040/2014 e TOMADA DE PREÇOS 
004/2014 e que são partes integrantes deste instrumento, tal como se aqui estivessem transcritos. 

lll - Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser novos, 
·-----Vtprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus 
a11exos, sendo verificado e fiscalizado pela Comissão de Obras do CONTRATANTE. 

VI- É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução-das 
obras do objeto contratual, mesmo que não tenham sido cotados. 

V - Quando na execução do objeto contratual, forem solicitados pelo CONTRATANTE, serviços e/ou materiais não 
previstos, mas que sejam pertinentes e compatíveis ao implemento do objeto licitado, acompanhados de laudo técnico, a 
CONTRATADA levantará prévia os custos, submetendo a Administração Municipal, via Comissão de Obras, que se 
aprovar, providenciará a autorização formal para respectiva realização, respeitando limite estabelecido no§ 1°, do art. 65, 
da Lei acima referida. 

VI - A CONTRATADA deverá apresentar o Laudo de Certificado de Avaliação de Conformidade, expedido por organismo 
designados pelo JNMETRO comprovando a resistência dos materiais utilizados na obra de acordo com a especificação do 
Memorial Descritivo. Quando a Admininstração Municipal achar conveniente ou necessário poderá interromper a execução 
da obra para analise em loco ou em laboratório dos materiais empregados. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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VIl - Todas as ocorrências relativas a execução dos serviços tais como: reclamações, notificações, 
acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas no Diário de Obras", que deverá ser mantido, sob guarda e 
responsabilidade no local dos serviços pela CONTRATADA, devendo ser visada pela Comissão de Obras do 
CONTRATANTE. 

VIII -A CONTRATADA deverá manter o local da Obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução dos 
serviços, para tal, providenciará a remoção de todo o entulho e matérias excedentes para facilitar a fiscalização pela 
Comissão de Obras e melhor fluir os serviços. 

IX - A CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela Comissao de 
Obras, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessãrias. 

X - Todos os equipamentos, ferramentas e utensflios a serem empregados e usados na execução dos serviços 
constituldos encargos da CONTRATADA, bem como seu transporte até o local da obra; 

XI - Toda mão-de-obra necessãria ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos 
previdenciários, sociais, e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário, 

/""""'{ãO de inteira responsabilidade da contratada. 

XII- Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor. 

XIII - Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os 
operários (EPI's e EPC's) de acordo com as normas da ABNT. 

Cláusula Terceira- Das disposições gerais acerca da obra 

1- Havendo necessidade de alterações do cronograma, serão alterados simultaneamente os prazos contratuais 
e respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos estabelecidos. Para 
tanto, serão preparados termos aditivos, de acordo com a legislação pertinente. 

11 - As instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA O Canteiro de Obras deverá atender a legislação vigente, sendo que não 
serão admitidos quaisquer tipos de dormitórios no canteiro de obras. 

111 -Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como 
...--.'ias os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e utilização. Todos os materiais deverão ser 
de boa qualidade, obedecer às especificações, e atender integralmente as exigências das especificações das 
normas técnicas da ABNT Esses materiais e equipamentos serão submetidos à inspeção e aprovação da 
fiscalização, devendo a CONTRATADA informá-la sempre que os mesmos chegarem ao canteiro de obras, a 
fim de evitar atrasos ou paralisação dos serviços. 

IV - Quaisquer ensaios e pesquisas deverão ser norteados pelas Normas da ABNT referentes ao assunto e 
serem apresentados para avaliação da fiscalização. 

V - O entorno da obra, objeto da presente licitação, durante o período de execução dos serviços, continuará 
em funcionamento, devendo ser tomadas, pela CONTRATADA, as providências necessárias para minimizar 
transtornos aos usuários, especialmente referentes à segurança e a ruidos excessivos, bem como evitar danos 
a estes e ao meio-ambiente. Todos os danos, porventura causados às pessoas, árvores e de terceiros são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447·000- Minduri ·Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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VI - Os locais da obra deverão ser entregues, com as devidas limpezas e/ou demolições que sà't;,...,.,/ 
necessárias, além da remoção do entulho durante a execução da obra e serviços. 

Cláusula Quarta: - Do Preço e Forma de Pagamento: 

1- O CONTRATANTE pagara à CONTRATADA pela execução total do objeto referido na cláusula primeira a importância 
de R$ --------------------- ( ------------------------------ ).Os valores das obras são irreajustável jã. incluídos o 
fornecimento de materiais , mão-de-obra , equipamentos e todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas encargos 
sociais e trabalhistas e, constitui a única remuneração pela execução total dos serviços ora contratos. 

11 - O pagamento decorrente da execução dos serviços desta licitação será efetuado na Tesouraria Municipal, após 
emissão de Relataria por medição REFF feito pelo Engenheiro Municipal responsável pela obra e após apresentação dos 
documentos fiscais devidos, liberação de recurso financeiro e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, de que 
tratam os apresentado no Anexo VIII deste instrumento. 

111 - A Contratada vencedora do certame deverá emitir nota ftscal contendo o Objeto e o n° do Convênio 
;l"'lf2014/SEGOV/PADEM, 

IV - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, antes do recebimento referente à primeira parcela, o 
Certificado de matricula de Obra, expedido pelo INSS - Instituto Nacional de Previdência Social. Deverá apresentar 
também a ART da obra e juntamente com a ART do responsável pela obra, devidamente assinadas e quitadas pela 
CONTRATADA de acordo com as exigências do CREA. 

V - A Contratada deverá entregar junto ao Departamento de Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura os documentos 
exigidos no artigo 165 da Instrução 3 do INSS. 

VI- Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

VIl -Somente após o cumprimento de todas as exigências da Cláusula Terceira será liberado o pagamento referente a 1° 
parcela. 

Cláusula Quinta: - Do Prazo, da Entrega e Recebimento da Obra. 

I - O Prazo máximo total, para execução e entrega das obras especificadas, não poderá exceder 90 (noventa ) dias 
~idos, a contar da data da assinatura deste instrumento, observando os prazos parciais, constantes no Cronograma de 
L-.;embolso. 

11 - O prazo previsto no item anterior, somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido 
pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de Obras, sendo certo que a conclusão, no prazo estipulado, submeterá 
a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento. 

111 - As obras serão recebidas depois de concluídas, com fiel observância das disposições editalícias e contratuais, em 
caráter provisório, pela Administração. 

IV- O recebimento provisório da obra ou a sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada pela Comissão de 
Obras, lavratura de tenno, devendo ser assinado pelas partes. 

V- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, de imediato e ás suas expensas, quando se 
verificarem vícios, defeitos, incorreções e outros resultantes de execução dos serviços ou matérias empregados, 
apontados pela fiscalização da Comissão de Obras, nos termos do artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo~ Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447~000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 
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VI -Até 90 (noventa) dias após o recebimento das obras, verificada a sua perfeita execução, de acordo com e 
especificações técnicas, a Administração Municipal, pela Comissão de Obras expedirá uTermo de Recebimento dos 
serviços', sem prejuízo, entretanto, do disposto no Có_digo Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra e fornecimento 
de materiais. 

Cláusula Sexta: Da Dotação Orçamentária: 

I - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

!Dotações Orçamentárias ))Reduzido Jloescrição das Dotações Orçamentárias I 
12.05.01.15A51.009.1.0019- 449051 ID Pavimentação Asfáltica em CBUQ , 

Execução de Saljeta de Concreto e 
Assentamento de Meio Fio de Concreto. 

Cláusula Sétima: Da Transferência de Responsabilidade 

"' - A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços 
relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste 
instrumento, sendo a CONTRATADA a única responsável pelo objeto contratado e conseqüentemente responde, civil e 
criminalmente, por todos os danos e prejuízos, que na execução dela venha, direta e indiretamente, provocar ou causar 
para o CONTRATANTE e/ou a terceiros. 

Cláusula Oitava:- Das obrigações da Contratada: 

I -Como garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações para com a Prefeitura Municipal de Minduri- MG , 
a contratada deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do total da contratação em conformidade com o 
disposto no Artigo 56 §1o da Lei 8.666/93. 1 

ll -A contratada poderá optar por caução em dinheiro ou fiança bancária referente a garantia no valor de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato e apresentar o comprovante, até 03 (três) dias após a assinatura do contrato. 

111 - A Contrarada deverá atender todas as exigencias do CREA - MG, como ARTs de execução de obra e serviços 
quitadas, placas de obra ou serviços, etc. 

IV - O diário de Obras ou serviços deverão ser fornecido pela Contratada, em Modelo aprovado pela fiscalização, sem 
,.-..,us para a Prefeitura. 

Cláusula Nona: - Da Responsabilidade e garantia 

I - Após o recebimento do objeto contratado, por parte do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará responsável 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica ou operacional, obrigando-se 
ás suas expensas, à reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias por conta e risco da CONTRATADA, 
ficando ainda esta, responsável pela qualidade da obra durante o prazo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua Código Civil 
Brasileiro. 

Cláusula Décima : - Das Sanções e Penalidades 

I- Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, o Município de Minduri- MG 
poderá aplicar à adjudicatária ou contratada as sansões previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização ciVil e penal cabíveis. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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• 0,3% (três décimos por cento), por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato; 
• 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o COins<;'{jtrente' 

cancelamento do mesmo; 
• 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatãria, injustificadamente, desistir do mesmo. 

111 - O recolhimento das multas referidas acima deverá ser feito através de guia própria, ao Município de Minduri - MG, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

IV - A suspensão do direito de licitar e contratar com administração Pública, pelo prazo fixado em 24 (vinte e quatro) 
meses. 

V - As penalidades de advertências e multa, incluida a mora, serão aplicados de oficio, ou a vista de proposta pela 
comissão de Obras do CONTRATANTE. 

Cláusula Décima Primeira: -Da Rescisão e do Reconhecimento 

I- A rescisão deste cóntrato administrativo, reconhecida os direitos do CONTRATANTE conforme art. 77, poderá ser 
~tivada, caso ocorra os motivos mencionados nos artigos 77 e 78, regendo-se pelo art. 79, da legislação acima referida, 
wcm como o descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas 
neste instrumento e outras normas que regem a Administraçao Pública. 

11- O CONTRATANTE poderá reincidir o contrato a qualquer momento, independente de qualquer procedimento judicial 
ou pagamento de indenização. 

111- Além das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal 8.666/93, constituem causas de rescisão do contrato: 
• Paralisação total ou parcial da execução dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo 

superior a 5 (cinco) dias interruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado; 
• Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução dos serviços; 
• Emprego de material em desacordo com as especificações; 
• Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente ou não cumprir as determinações fiscalizadoras exercidas pela 

COmissão de Obras. 

IV- Em casos excepcionais, configurados como de força maior devidamente comprovado, a critério do CONTRATANTE, 
o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com como as penalidades estabelecidas neste 
instrumento. 

(--... \ 

~ . .Jusula Décima Segunda: - Dos Casos Omissos 

I - Nos casos omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão aplicadas normas e regulamentação vigente, 
que também prevaleceram quando houver conflitos em suas cláusulas. 

Cláusula Décima Terceira: -Do Foro 

I - Fica eleito foro desta comarca de Cruzilia - MG para dirimir qualquer ação oriunda da execução deste Contrato, com 
exclusão de outro qualquer por mais privilegiado que seja e, para firmeza e como prova do contratado, fez este 
instrumento de Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo. 

Rua Penha, 99- Vlla Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



~- Município de Minduri 
CreSOimentoeTranspa nela www.minduri.mg.gov.br ~ municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos oor Minduri 

Admlnlsiraçllo:201312016 

Testemunhas: 

dezembro de 2014. 

~· 
José Ronaldo da Silva 

Prefeito Municipal de Minduri - MG 
Contratante 

Empresa Contratada 

NOME: 
CPF: 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 



Municí io de Minduri 

Licitante: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA -
Endereço: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
FAX: 
CEP: 
CNPJ: 
0a da Visita: 14:00 Horas do dia 17 de dezembro de2014 

Representante: 

Nome: 
Cargo: Engenheiro Civil e ou conforme Edital 
CPF; 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , através de seu representante abaixo identificado, 
ATESTA, para fins de participação no Processo licitatório n° 04012014 e TOMADA DE PREÇOS n° 004/2014, que a 
empresa acima identificada participou da Visita Técnica para a Pavimentação Asfáltica em CBUQ , Execução de 
Sarjeta de Concreto e Assentamento de Meio Fio de Concreto, referente ao Convênio 360/2014/SEGOV/PADEM e 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao 
objeto licitado, atendendo, dessa forma, às exigências do Edital. 

Pela Empresa -
Cargo: Engenheiro Civil ou conforme Edital 

CPF: 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



.. ·· Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br - munlclpJo@mmdun.mg.gov.br 

(lei Federal no 8.666193, art. 43, 111). 

A Empresa .................................................................... abaixo identificada, inscrita no CNPJ sob o 
n ......................................... , participante da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 004/2014 e Processo 
Administrativo no 040/2014, promovida pela Prefeitura Municipal de Minduri- MG , por intermédio de seu representante 
legal, na forma e sob as penas da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, RENÚNCIA, expressamente, ao direito de 
interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o 
prosseguimento do certame licitatório. 

Licitante: RAZÃO Sot:íl\L'DA EMPRESA 

Ende~o=--------~------------------------------------
Cidade: -----------------------------------------------

,~redo:. ________________________________________ __ 

clefone: --------------------------------FAX: ________________________________________ _ 
CEP: 
CNPJ-: ---------------

Representante: 

Nome: ___________________ _ 

CPF: ----------------------

Minduri- MG , ___ de ________ de 2014. 

(Assinatura do Representante da Licitante) 

OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO REPRESENTANTE 
LEGAL DA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/ OU CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE. 

Rua Penha 99 _Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-0ÜO _ Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO 

CDAfie)<:q 

Marcos Ailton Pereira 
Engenheiro Civil - CREAIMG n° 130483/D 

Secretaria MuniciO: s de · ri- MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.mlnduri.mg.gov.br w municipio@minduri.mg.gov.br 

ANEXO X- MODELO: DECLARA 

PROCESSO LICITA TÓRIO N.": 040/2014 
JcQMADA DE PREÇOS: 004/2014 

ÃO DE REGULARIDADE E CONHECIMENTO DO EDITAL 

Empresa .......................................... , inscrita no CNPJ no .•......•.•••....•...•..•••..•... , por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a) .................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ............................ e do CPF n° ......................... , 
DECLARA sob as penas da Lei: 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinar com "Xn, conforme o caso): 

( ) não emprega menor de dezesseis anos. 
~~ ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO: ter recebido todos os documentos e infonnações, conhecer 
e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação. 

--------;;' __ de :c-_____ de 2014 
(Local e data) 

(Assinatura do Representante Legal da Licitante) 

OBS.: a presente declaração deverá conter carimbo/identificação/CNPJ da empresa. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo. Fone: (35) 3326·1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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PROCESSO N.•: 040/2014 
TOMAIJA DE PREÇOS: 004/2014 

A empresa ........................................................................................ , CNPJ 0° .......••.........•••........ , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr{a) ......•••.......••••.••.•...•••••... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ............................ e do 
CPF no ......................... , DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no atendimento de todas as 
exigências técnicas mínimas do certame em referência, relativas a instalações, máquinas, equipamentos e 
pessoal técnico especializado, conforme a seguir listados: 

a) INSTALAÇÕES: ........................................................................................................................ . 

/' . 
) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: ............................................................................................. .. 

c) PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: ................................................................................. .. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que a disponibilidade ora declarada poderá ser inspecionada pela Prefeitura 
Municipal de Minduri - MG , a qualquer momento. 

---------o' __ de -,------de 2014. 
(Local e data) 

(Assinatura do Representante Legal da Licitante) 

OBS.: a presente declaração deverá conter carimbotidentificação/CNPJ da empresa. 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-0ÚO- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG , a 

.~ornada de Precos D0 004/2014, referente ao Processo Licitatório D 0 040/2014. 

__ de _____ de 2014. 

(Carimbo e Assinatura do Destinatário) 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 ~ Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



por Minduri 
Administração 201312016 

Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov,br - municipio@minduri.mg.gov.br 

PORTARIA N° 532/2014 

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
MINDURI/MG." 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de 
suas atribuições iegais, e de conformidade com a legislação vigente, 
RESOLVE: . 

Art. 1 o - nomear os~ se9fidores abaixo 
relacionados para, sobre a presidência do primeiro,:_ constituirem a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE MINDURI, 
Estado de Minas Gerais: 

data de sua publõcação. 

contrário. 

f'rl 2° - Esta Portaria &ntra em vigor na 

A!'~· 3' - Revogam-se as disposições em 

Minduri(MG), 06 de janeiro de 2014. 

~,/ ~d-' 
JOSÉ RONALDO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

José Ronaldo do Silva 
Prefeito Munidpal 

CPF: 413.912.926-34 
ID: M·2.2S619o 

Rua Penha, 99 • Vila Vassalo. Fone: (35) 3326-1219- Fax (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 • Minduri -Estado de Minas Gerais - CNPJ _17.954.041/0001-10 
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· Município de Minduri 
www.minduri.mg.gov.br ~ municipio@minduri.mg.gov.br 

RECIBO 

Recebi da Comissão Permanenre de Licitação do Município de Minduri - MG , a 

~omada de Preços n° 004/2014, referente ao Processo Licitatório n° 040/2014. 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447~o0o- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Municipio de Minduri- MG, a 

0omada de Preços 0° 004/2014, referente ao Processo Licitatório D 0 040/2014. 

(Carimbo 

ít~M·~~ Lvhm 
~~' ~ ~;4.4-

~fl6 J Ç) 4~2._ Cf) 1- )I[)Q] I. f 
b "'f\ íWM'l . R-!:?,. v ~uJ.fv 

1/Ll.&-

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447~000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri ~ MG , a 

"" - omada de Preços D 0 004/2014, referente ao Processo Licitatório no 040/2014. 

(C . 

;g_,\]ÚjOvvv 

03 Cf31 .)_n2Jocoj_- ?2 f 
~ Jiâo /Jn~de /itJ-t;!Wh1 t~ - &tLUj 

-Mor 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG , a 

·'\omada de Preços B0 004/2014, referente ao Processo Licitatório B0 040/2014. 

~00 ;.V~;;i; ·, .J% de~~ de2014. 

;2. ~d~> d-=4?/_L7Pd 

/,-?1,0 ~ tJP. 33t?, t'.Jt!J~.cP.t7./-??.:5 
/.E. - Cl?) -~J1.J2.t. ,::J?f?),!} 

tf~/- ~d. :J"'aj't/'477 fi/-'7t?,r!/5 ,v.'--<!6'/'/ 
~)d/ A4?6é? 

;5~».?7'::>6' . .-Htf. 
é/? 3b. 2'}-C. ,t?/} 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri- MG , a 

0omada de Preços 8° 004/2014, referente ao Processo Licitatórie- n° 040/2014. 

/ 

íÂP /c~~de~4~,~~~~-e2014. 

eosh,J-~01 tJ :~~&12- L~'(,~ 
ê(L/í):S 
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QUINTA ALTERAÇÃO C!)NTflft.TO SOCflíl.. • 
CONSTRUTORA NIEMEYEf1 LTCll 
CNPJIMF 07.636.37510001-91 

ROBERTA BARONI NIEMEYER, brasileira, casada com separação total de bens, 

empresária, nascida em 20/01/1981, natural de Varginha - MG, residente à Av. 

Manoel Diniz, 70 Bairro Industrial JK, Varginha MG, CEP 37062·480, portadora da 

carteira de identidade nº MG-11.383.004 expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF 

sob o nº 042.425.096-93. 

DONIZETI REIS DA SILVA, brasileira, solteira, comerciante, nascida em 

04/01/1957, natural de Varginha MG, residente na Rua Walfrido Barbosa da 

Fonseca, 375, Conjunto Habitacional Novo Damasco, CEP 37.060·180, portadora 

da carteira de identidade nº M-6.514.353 expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF 

sob o nº 376.679.206-72. 

Sócias componentes da sociedade empresana limitada, denominada 

CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA, com sede e foro à Rodovia BR.491, KM.1 O, 

Bairro Zona Rural, no município de Três Corações MG, CEP 37.410-001, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.636.375/000191 ,com contrato social arquivado na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120740869-1 em 13/10/2005, 

resolvem, de comum acordo, e em conformidade com as determinações da LEI nº 

10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO , alterar .e consolidar o referido 

contrato social e o fazem, na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

Cláusula Primeira- Demissão e Admissão de Sócio 

A sócia DONIZETI REIS DA SILVA, já qualificada no preâmbuio deste 

instrumento, retira-se da sociedade transte{indo a totalidade cie suas cota~ para o 

sócio recém admitido na sociedade ALEXANDRE MARTINS NIEMEYER, 

brasileiro, casado com separação total de bens, administrador de empresas, 

nascido em 22/08/1973, natural de Varginha - MG, residente à Av. Manoel Diniz, 

70, Bairro Industrial JK, CEP 37062-480 Varginha - MG, portador da Carteira de 

identidade nº MG.5.811.273 expedida pela 

, 
. - VM~GINHA - MG 

3.222-3357 
dou fé que ccnfere 

onglnal. 

DEZ. 2014 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL 
CONSTRUTORA N/EMEYER L TDA 
CNPJIMF 07.636.37510001-rt1 

Cláusula Segunda 

A sócia Roberta Baroni Níemeyer, já qualificada no ~~,.~f!'iir;'~~~ 
cede e transfere 4%(quatro por cento), de sua participação, correspondente á 

15.840 (quinze mil e oitocentos e quarenta) quotas de capital, no valor nominal de 

R$15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais), ao sócio recém admitido 

ALEXANDRE MARTINS NEIMEYER, também já qualificado neste instrumento, 

dando a cedente ao cessionário, plena, rasa e geral quitação, e nada mais tendo a 

reclamar e a contestar. 

Cláusula terceira - Do Objeto Social da Matriz 

O objeto social da matriz passa ser SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM 

GERAL, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS ASFÁLTICOS, MASSA ASFÁLTICA, EMULSÕES E USINA DE 

ASFALTO . 

Cláusula quarta - Da Criação de Filial 

Fica criada por força deste instrumento, a primeira filial em 24/11/2011 ,que 

terá sua sede Avenida Doutor José da Frota Vasconcelos, 44, Bairro Industrial JK, 

CEP 37.062-500, Varginha MG, e para a qual designa um capital social de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais).tendo como objetivo SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM EM GERAL, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, MASSA ASFÁLTICA 

EMULSÕES E USINA DE ASFALTO. 

Cláusula quinta- Da Administração 

A administração da sociedade caberá á ALEXANDRE MARTINS ........ 
.. ··~·; N1e.ri 

NIEMEYER com poderes e atribui~~e administrar os negócios socla~§1~0'0~ l _ 
autorizado o uso do nome e J11lt vedado, no entanto em atividadei ~ 

/ \o ..... v1STO' 
rgações seja em favor de qualquer doS. .. '"· \ fJ/Y $ f 2 ,,~,.~,"; 

estranhas ao interesse so~ 

#f/€ 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL 
CONSTRUTORA NIEMEYEi'l L.TDA 
CNPJIMF 07.636.375/0V01·~1 

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens ~~~~;;~~fiJ;_.-
sem autorização do outro sócio. 

Cláusula sexta - Do aumento de Capital 

Por força deste instrumento, o capital social que era de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), passa para R$800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos 

em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Único • O aumento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

ora verificado no capital social, se dá com a realização de lucro suspensos, 

anteriormente contabilizados em conta especifica do patrimônio liquido. 

Cláusula setima - Do Capital Social 

O capital social se encontra totalmente integralizado parte em moeda 

corrente do País, e parte em Maquinas e Equipamentos, e por força deste 

instrumento passa a ser distribuído aos sócios da seguinte forma: 

Parágrafo Primeiro- distribuição do capital entre Matriz e Filial. 

-MATRIZ ..................................................................... R$ 795.000,00 

-FILIAL ........................................................................ R$ 5.000,00 

TOTAL. ....................................... R$ 800.000,00 
.··~·;·NiCih·· ... 

,•\_O ~··. 

Parágrafo Segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao ~or (f1 
',r._~ ''"';LO • 

de suas quotas de capital socJal, ~Ô~os, respondem solidariamente ·p~:~~.:m~' .":.~c:./ 

integralização do capital so~!,:~'íi!l)!Çl~\!li 1.052 do Código Civil Brasileiro. C .... 
·f"!~~ 'I;·~~· A7h / fl , Ylfort\ -. . . _;y-~ I 3 

' -·.;;: 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRfi TO !:>JCIAL 
CONSTRUTORA NIEMt;YEn L TDA 
CNPJ!MF 07.636.37510001-91 

Cláusula Primeira 

A sociedade gira sob a razão social de CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA, e tem 

sede à Rodovia BR.491, KM.10, Bairro Zona Rural, no municípro de Três 

Corações MG, CEP 37.410-001 e filial à Avenida Doutor José da Frota 

Vasconcelos, 44, Bairro Industrial JK, CEP 37.062-500, Varginha MG. 

Cláusula Segunda 

Destaca-se para atividade da matriz e filial: SERVIÇOS DE 

TERRAPLANAGEM EM GERAL, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, MASSA ASFÁLTICA, 

EMULSÕES E USINA DE ASFALTO. 

Cláusula Terceira 

O capital é de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 

(oitocentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 

integralizado, parte moeda corrente nacional e parte em Máquinas e 

Equipam~ptos, assim distribuído aos sócios: 



-~·-

QUINTA ALTERAÇÃO COfiTHATO 50CI.~L 
CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA 
CNPJ!MF 07.636.37510001-91 

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Quarta 

A sociedade poderá abrir e manter ou extinguir filiais, agências ou 

escritórios em qualquer parte do território nacional, onde convenha aos interesses, 

respeitadas as restrições da Lei. 

Cláusula Quinta 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo 

aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Sexta 

A sociedade poderá ser administrada por administrador não sócio, que 

poderá exercer todos os atos da administração, assinando papéis, documentos de 

qualquer natureza da sociedade e assumir obrigações. 

Cláusula Sétima 

A administração da sociedade cabe ao sócio ALEXANDRE MARTINS 

NIEMEYER, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos f 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedac!~L .. 

,..;:,~. Nien;·· ..• 
,• O' 0y •. 

i,', (> • • 
.:.:~ ·' '. 

A?; ;;f,':Jf 
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Cláusula Oitava 

Por assumir a administração, o sócio!:~~~~~~;, 
terá direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore. 

Cláusula Nona 

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, a vontade ou 

o interesse individual de um dos sócios não prevalecerá para o pedido de 

liquidação judicial da sociedade. 

Cláusula Décima 

A sociedade iniciou suas atividades em 10/1 0/2005 

indeterminando. 

., 1 c;t:L 1,.... \ 

. -=g" co~·1 ~. 

Cláusula Décima Primeira 

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade c ntt!_1.~::st~E!r1 .s.\ · 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sen ~_.:,.:.~--,,..-~
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus havereS 

será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotaç:io em outros casos em que 

a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002). 

Cláusula Décima Segunda 

.··~·;,:Y~if!Hi 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de /~"0 çk 

f!) 
exercer a administração da por lei esp ial, ou em virtude de 10 

: () '" .... ········· .. 

os efe' s delfl, a pena quete , ···~ ... t-c,-.v'~_''0 
.-- ·-:',5!::!:~.--

6 

~ 

'Qj5 - I: 



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRl' TO SvCI~L 
CONSTRUTORA NIEM;;YEFl LTDA 
CNPJIMF 07.636.37510001-91 

ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 

1.011 ,§ 1º CC/2002). 

Cláusula Décima Terceira 

Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha/MG, para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E como assim 

contratam, obrigam-se fielmente a cumprir em seus termos e cláusulas acima e 

fazem o presente instrumento em 03 (vias} de igual teor e forma. 

r1b 
Roberta Ba ni Niemeyer 
Sócia 

ifG!v'' 'Jii /)#-; ~ S!lw 
::O.fnizeR:e~ da Silva 

exandre Martins Niemeyer 
Sócio Administrador 

7 ,..\ 



A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MINDURI 

TOMADA DE PREÇOS. No 004/2014 
PROCESSO LlCITATORIOW 040/2014 

23/12/2014 

PROPOSTA DE PREÇOS 

! ' 
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! 



, Construtora 
NIEMEYER 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2014 

PROCESSO LICITATORIO N" 040/2014 

OB.JETO: Execução de obras de pavimentação asfaltica em CBUQ, execução de sarjetas de concreto e 

assentamento de meio fios de concreto nas Ruas de Acesso ao Bairro Sitio das Varas, Rua Antonio Luiz 

f'wtado e Av. Getulio Vargas. 

PROPOSTA PREÇOS 

Para efeito de julgamento e de acordo com a cotação de preços unitários, aplicados às quantidades 
definida~ na Planilha de custos. propomos a execução completa dos serviços licitados, pelo valor global 
e JinaL de R$ 148.519,11 (cento c quarenta oito mil c quinhentos dezenove reais e onze centavos). 
MQterial: 70%- R$ 1 03.963.3 7( cento três mil e novecentos sessenta três reais e trinta sete centavos) 

Mão obra: 20°;0 -R$ :29.703,82 (vinte nove mil e setecentos três reais e oitenta dois centavos) 
i'vlnquina: 5% R$ 7.425.96 (sete mil e quatrocentos vinte cinco reais e noventa seis centavos) 

Fen"amentas: 5%- R...<l> 7.425, 96 (sete mil e quatrocentos vinte cinco reais e noventa seis centavos) 

Declaramos. para os devidos lins. que nesta proposta t..'Stão incluídos todas as despesas relativas a 

completn exccuyào dos serviços projdados e especificados, incluso" fornecimento de todo o material e 

mão de obra necessários. 
Declaramos estar ciente e concordamos com as exigências mínilnas apresentadas no Edital. 
Declaramos que a presente proposta não sofrera qualquer reajuste ate a data do adimplemento do objeto. 

Prazo execução: conforme edital 
Dados Bancários: Banco do Brasil S.A 

Agencia: 003:2-9 Vat·ginha- MG 

Validade: 60 dias 
Cond"ições pagamento: confmme edital 

Conta Corrente n°: 40646-5 

Caso a Consll1ttora N icmeyer Ltda for a vencedora estão abaixo os dados para a assinatura do contrato: 

R~presenlante Legal : Alexandre Martins Niemcyer 
Profissão: Administrador I Casado/ Brasileiro/ Procurador 
RG :5.811.273 SSP MG CPF: 739.019.896-68 
Domicilio: Av. Doutor Jose d21 Frota Vasconcelos,44 h1dustriai.IK Varginha I MG 

Responsável técnico :Andre Louis Ramos -Casado- CREA 80330/D -·Engenheiro CiviL 

RG : MG-10.3 17.826 CPF :040.980.166-64 6)) 
Declaramos que exami11amos.conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no % 
Ed1tal.bem como vct ificamos todas as especificações nele conttdas,não havendo d!screpãncia entre 
q U11Jsque1 1nfo1mações ou documentos que dele façam parte e que estamos cientes de todas as condições 

que possam , de qua!que1 forma .mfluu nos custos ,assim como qualquer despesa relativa a reahzaçãorfl 
mte§!:ral de seu objeto ,assum~ndo total responsabthdade pelas informações, bem como pelos erros ou ( 

Ol111~sões .cont](.!as tanto no !o1mulano proposta ,como em seus anexos 

_pruiré L6uls Ramos 
ENGENHEIRO ClVtL 
CRE~ 80::;30/D 

rrêsCoracôes 23dedezembrode2014. 07.681). ?<;01-91 



)))))))) )))))))))))) 

~c~ Construt6ra 
~~J NIEMEYER 

)))))))))) \)) ))))))))))))))))) 

Tres Corações, 23 de dezembro de 20'14. 

I 07 "'"'"' 'i c i 00(' 1 :á li ·"'~)._' .),"" . . , ! -"-· j,J >J i 
·ç~;- Ltda. ConEi.Tu tm-~: 
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~'c<' PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 

"ta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES RODOVIA sc; 10 , .. '"''<e B"i' 
. 11: o TOMADA DE PREÇOS N' 004/2014 I ZONf• RUFU•L " P.'Ll,lELA . . I 

· ~ ~ROCESSO LICITATORIO N° 04012014 ~7410-0oo - TR~S CORAçÚ~ 

1111" I . PLANILHA O~ÇAMENTÁRIA DE CUSTOS I 
!OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO CBUQ DE VIAS PUBLICAS I I 

FORMA DE EXECUÇÃO: 
LOCAL: RUA ANTONIO LUIZ FURTADO (PARTE) E AV. GETULIO VARGAS 

( ( x ) INDIREH 
) LDI 26,94~o 

I \ \uNIDAoE\auANTIDAoJu~;;~~ c,\ I II:M DESCRIÇÃO TOTAL 

,ei.' ,. ~ 
Q. - '-· 

LDI 
1 . 

~ 11.1 

~ 

'i..O DE OBRA M2 

I
' '"'""'--"""'--'HO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ( I MZ 
3,0X1,5) GOVERNO DO ESTADO 

6,00 

1,00 

352,10 2.112.60 
\~!. 

~nU'-~ 
850,82 850.82 

~ -

f 2 OBRAS VIARIAS 

~1 DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 30 A 50 KM (AREIA) 

22 tTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA OMT 30 A 50 KM (BRITAl 

2.3 ];~~~·:·3~0'~~ )' !\ DMT ACIMA DE 40 KM 

24 

2.5 

"''-'DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ COM 
L Ch'TI INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM 

M3XKM 

M3XKM 

TXKM 

M3 I 

M3XKM I 

4.799,20 

1.648.85 

1.634,50 

116,84 

12.852,40 

~-

0_44 2.111,65 

0,44 725,49 

0,40 653,80 

529,91 61 914.68 

t:fd'<''lVh<::.0.o C!VfL 
,\..:__.../-' '-':) 

......... ,'\,\~':--. 
,•'"'0~~'1\~-:-. •' i·-> .. , ~. 

I };; -tJ,, ~ 
oco 

/{:;v· ~';J~\ 
'/•' . 

··-- 8.868.16 ·: :.: ç"\ 
~~j ... ,_._\_~;;"~·;:····· !P 

\ I , ~ , ~ 

,. ·t/4~,.. . ' ... 
tom /'JU';111Cyer '·fi~'?.ha- ~;':>" ..... -et 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ~) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
3 --~--------[)" .J1.Jl.GEM ··-·- -

3: f;;J~ji'_Tf\~·1---;:;QX'-,cr.p i o· Th rMmAo DEOP MG 
---------

. 
4 PASSEIO E RAMPAS 

4 1 
PAMPA PARA ACESSO DE UFFICiE"lTE SEM CONCRETO Sllv1PLES FCK 25 fV1PA, 
DESa,iPENi\0/\ COM PiNTURA INDICATICA 02 DEf1/,ÁOS 

5 UMPEZA GERAL DA OBRA 

-
5.1 LIMP[ZA GE'.RAL f-INAL DA OBfV\ 

TOTAL GERAL DA OBRA 

Total: R$ 86.717,40 (oitenta seis mil e setecentos dezessete reais e quarenta centavos). 

VALIDADE: 60 DIAS o PRAZO DE EXECUÇAO: 03 MESES 

o~ 
·~ 

~ 
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<;\~ 
"t-o 

l't 

~§:lp__ 
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STRUTORA NfEM'E'fER L TDA 
CNPJ 07.636.37510001-91 

Alexandre Martins Niemeyer 
RG: MG - 5.811.273 
CPF: 739.019.896-68 

Administrador 

l 07 ('0.~ 'C·--:· '"11'lQl.:-õ1·1: 
t.t.l"'-"• ,_,,:_.. ::J.tl 

' Con::.~L: L(;:;;·,_ ·· "l't Ltda. 

ROOOV!.L', ~~~ .!'. - <.,_' .c- -StN_" 

J zot{'\ K1~r -"-' -- F"''-<-::: __ A I 
~74iO~COO - TRÉS COHAÇÕES/MG f --

,-, 

UNID~Df; 

M2 

) -
))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) ) ) ) ) ) 

------ --.:-"',52 -- '--- 1 3'5 !S (:O:l :::o 

4.0:! 2!.1 ;,:; SB\l35 

-

2 890.80 04' 1.21768 

86.717,40 

CREA 80330/D 
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.. . Construtora 
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t#Ü 

·"'~ NIÊMEYER 
Tres Corações, 23 de dezembro de 2014. 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVliNDURI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2014 
PROCESSO UCITATOR\0 N" 040/2014 

CRONOGRAMA FISICO. FINANCEIRO 
I 

\ OBRA: PAVIMENTA AO COM ASFALTO CBUQ DE VIAS PUBLICAS 
-1 .. LOCAL; RUA ANTONIO LUIZ FURTADO (PARTE) E AV. GETULIO VARGAS 

~ ~~ ETAPAS 
Físico f TOTAL DAS 

Mês 1 Mês 2 Mês3 
Financeiro ETAPAS 

~ Q.~r ALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 
Físico% 3,42% 100% 

Financeiro 2.963,42 2.963,42 

-\~0 ~~~-
Físico% 85,65% 50% 50% 

Financeiro 74.273,78 37.136,89 37.136,89 

'? DRENAGEM 
Físico% 8,51% 100% 

Financeiro 7.376,16 7.376.16 

•• (\\<. ~ LIMPEZA GERAL Ffsico% 1,40% ''50% ';< •>,· ,50% 
Financeiro 1.217,68 608,84 608,84 

. PASSEIO E RAMPA 
Fisieo% 1,02% 

- >:::J-20%" ·· ... :_:"·-· ,so% 
. Finaríceiro 886,36 177,27 709,09 

TOTAL 
Físico% 100% 47,15% 52,85% 

Financeiro 86.717,40 40.886,42 45.830 98 ~ 
~ 
~ u 3 ;~-:/oool-sx~t<~~~ 
~ _ ,.·, '' ~·.·.. êC Ud~ A~~:;d~~-~3a6rt~~=~~~~~::., 

~; ,,,,- .. '-~ ·"·, -.-~~--·:_:_~'-SIN." RG: MG-5.811.273 
~ ~~ ;~,,; ,, ... ; •:A I CPF: 739.019.896·68 
~ '---·-··---·-- - '-:;n:::srro~G , Administrador 

/ 

) ) ) ) ) 

Mês 4 Mês 5 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

Total 

100% 
2.963,42 

100% 
74.273,78 

100% 
7.376,16 

100% 
1.217,68 

100% 
886,36 

100,00% 
86,717 40 

CREA 80330/D 
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Tres Corações, 23 de dezembro de 2014. 

1
-07 fc--' )A:' __ ·; 

f'> ·-• __ , o··<.,,} 1 -::.., 1 ~ 

A 
PREFEn URA MUNIG IPAL DE MINDURI 

COMISSÃO PERMAN 

TOMADA DE PREÇO: 

PROCESSO LICITA TI 

-~ PLANILHA ORÇA~j'NTÃRIA DE CUSTOS 

OBRA; PAVIMENTAÇAO COM ASFALTO CBUQ DE VIAS PUBLICAS I 

~ , FORMA DE EXECUÇÃO: 

"' 
LOCAL: VIA DE ACESSO AO BAIRRO SITIO DAS VARAS 

p 
( ) 

( X ) INDIRETA 
LDI 26,94% 

PREÇO 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDAD UNITÁRIO C/ TOTAL 

LDI 
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

1.1 BARRAÇÃO DE OBRA M2 6,00 352,10 2.112,60 

~ 
11 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ( M2 1,00 850,82 850.82 
3,0X1,5) GOVERNO DO ESTADO 

2 OBRAS VIARIAS 

21 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIARIO M2 1.111,74 1,33 1 478,61 

~ EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 

2.2 
MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIARIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, M3 166,76 12,96 2.161,21 
DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL INCLUSIVE 
AQUISIÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL (E= 15 CM) 

2_3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE O A 10 KM M3XKM 975,55 1.09 1 063,35 

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA OMT 30 A 50 KM (AREIA) M3XKM 1.391,95 0,44 61ZA6 

~ And'~Õ$ ~ ?- -: -· "" , __ ';. ~ 
EN RO lVll, futora Nfcmeyer Ltda. 

----- (: EA í}.(}-TIO/D 

I 

Ltda. 

SIN.u , I 
--6::;.SIMG 
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2.5 
- . ;-- . 

·; R/\NSPC~;-;' DF. ii.1ATf:F\1.flL Di-' CJLJi\· UdER N/\TURE:zf, L::-:n- 2li A C:C Kr·,l ;bRITA, 

26 
1 RANSPOR-i·c Uf:: MATERIP< DE QUfi.LGUER NÃTUREZA Div~. ;· ACifv1A DE 40 K~ll 
iDMT"' 350 KM ,i MATERIAL 

EXECUCAü DE lf\/IPF\IMAÇ.Ã.Q COf·;j MATE::RIAL BETUMINOSO INCLUINUO 

" FORNECJv:t:NTO [~ TR/\NSPORTE DO MATE RI/,[. BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEiRO DC OBRAS 

EXECUÇ)i,Q DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO INCLUiNDO 
2.8 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 

CANTEIRO DE OBRAS 

EXt:CUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUO COM 

29 MATERIAL BETUMINOSO INCLUINDO f'ORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 
TRANSPORTE DO MATERIAl BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

210 TRANSPORTE DE PMF'CBUO PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM 

3 DRENAGEM 

3.1 SARJETA TIPO 1 50X5CM. I"' 3% P.ADRÃO DE:OP MG 

4 URBANIZAÇAO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

"41 MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO T!PO /'. í 12X16JX35) CM 

5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

5.1 LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA 

6 PASSEIO E RAMPAS 

6 1 
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, 
DESEMPENADA COM PINTURA INDICATICA 02 DEMÃOS 

TOTAL GERAL DA OBRA 

Total: R$ 61.801,71 (sessenta um mil e oitOcentos um reais e setenta um centavos). 

VALIDADE: 60 DIAS 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES 

) ) ) I. ) ) ) ) ) ) ) ) 
- )n M3XK~-.'1 r:;. '1"-

TXr\M 777.0(1 0.40 

M2 1 I ·i~ ?1.1 4 C6 

M2 1 j 11 !4 I .06 

M3 33,88 529,91 

M3XKM 3 725,80 D 69 

M 529 40 4.52 

iv1 529.40 34 25 

M2 1 '111 l4 0,47 

UNIDADE 2,00 221,59 

-

ANDRE 

Alexan~re Martins Niemetftf'i" ·· ~ 
RG. MG - 5.811.2731 
CPF: 739.019.896-68 Con.:. 

'OOOh,' 

T,tda. 
Administrador 

RODO··ii.-\ , .· . ~-· JIN." 

I zo"A n•. •. . · ... :.A 1 
~7410-GOO " --~·l'\23 cc.;;.,,.,çQESIMG, 

CREA 80330/D 

) ) ) 

2 l:i_:';'i 

31G.Bü 

4.5ü.66 

I 
I 

i73 44 

! 

17 953,35 

! 

2.571,49 

7.6t6 89 

'18131,95 

522_52 

443,18 

'61.801,7"1 
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Construtora 
) ) 

~~· 

NIEMEYER 
Tres Corações, 23 de dezembro de 2014. 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MlNDURI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS No 004/2014 
PROCESSO LICITATORIO N° 04012014 

' 
CRO OGRAMA FIS!CO- FINANCEIRO -

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO CBUQ DE VIAS PUBLICAS 

o LOCAL: VIA DE ACESSO AO BAIRRO SITIO DAS VARAS 

OI; ETAPAS Físico/ TOTAL DAS 
Mês 1 Mês 2 

Financeiro ETAPAS 
f-"- Físico % 100% -i~STALAÇÓES INICIAIS DA OBRA 

4,80% 
Financeiro 2.963,42 2.963,42 

U1l OBRAS VIARIAS 
Físico% 51,87% 50% 50% 

Financeiro 32.053,75 16.026,88 16.026,88 

~ ~ ,tt'l DRENAGEM FíSICO% 12,44% 100% 
Financeiro 7.686,89 7.686,89 - ~~ 

RBANIZAÇAO E OBRAS Físico% 29,34% 50%' 5Ó% 
, COMPLEMENTARES Financeiro 18131,95 9.065,98 9.065,98 

. -~ LIMPEZA GERAL 
Físico% 0,85% ' . •. 100% ,, Financeiro 522,52 522,52 
FíSICO% 0,72% ,;:20?/o "': 80% PASSEIO E RAMPA >-· 

Financeiro 443,18 88,64 354,54 

TOTAL Flsico% 100% 45,54% 54,46% 

- ----- -- ---- - 0-
Financeiro 61.801,71 28.144,91 33.656,80 

~ - ~ r. --· " -· '<- ' ---. ~ 107 ··.c,·· ... ,q.;nol"l "lJ~~ , ·--·- ·- , .. ".· ,_,· ,·J -;;:;, -- ' L ........ 
, o o-·· C R 

Constru :,,, ··. 0 Udao · ~PJ 07.636.37510001-91 
'-.f\ 

ROOO\it,), " 
ZQI - ~ CEP3--, ... "' . __ -. S,'N_o 

,410-Q'Q ··oc·'' -

'----V"'_) pi-- ; - :c~;ç~~~ 
Alexandre Martins Niemeyer 

RG: MG • 5.811.273 
CPF: 739.019.896-68 

Administrador 

Mês 3 

) ) ) ) 

_Mês4 . 
"-'' 

,.- '-

) ) ) ) ) ) ) 

Mês s Total 

100% 
2.963,42 

100% 
32.053,75 

100% 
7.686,89 

100% 
18.131,95 

100% 
522,52 

100% 
443,18 

100,00% 
61.801,71 

' 

ENGEIIIHElROCNIL 
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Construtora 
NIEMEYER 

"'· Tres Corações, 23 de dezembro de 2014. 

~. A 

n 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS N" 00412014 

DETALHAMENTO BOI 

GARANTIA 
RISCO 

DESP. FINANCEIRA 
ADM CENTRAL 

LUCRO 
TRIBUTOS 

TOTAL 

DECLARAMOS QUE O BOI UTILIZADO É DE 26,94% 

--~---- 5::: ---·~ 

. ~~ ORANíÊMÊYÊRLTDA 
é CNPJ 07.636.37510001-91 

Alexandre Martins Niemeyer 
RG: MG- 5.811.273 
CPF: 739.019.896-68 

Administrador 

0,42 
2,00 
1,20 
7,67 
9,00 
6,65 

26,94 



~~ Construtora 
~~ NIEMEYER 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
TOMADA DE PREÇOS N' 004/20 I 4 
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INIJICE PROPOSTA DE PREÇOS 
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""·~-~"i!F Construtora 
~ NIEMEYER 

·~ TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONTEM O PRESENTE ( 11) FOLHAS NUMERADAS 

MANUALMENTE QUE SÃO OS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE 
PREÇOS DO EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2014 

~ 
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Município de Minduri 
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Aos vinte e três (23) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e quatorze (2.014), às quatorze horas (14:00), na Sala de 
Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG, sita a Rua Penha, 99 - Bairro Vila Vassalo, na cidade de Minduri, Estado 
de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito Municipal José Ronaldo da Silva de conformidade com 
a Portaria n" 532 de 06 de janeiro de 2.014, sob a presidência do Sr. Lucas Lopes Magalhães e dos membros Sr. Luiz Cláudio de 
Souza e o Sr. João Dimas Lopes para a devida abertura, habilitação, julgamento e classificação da melhor proposta para a 
Contrata ão de Em resa Es ecializada em Constru ão Civil ra execu ão de Obras de Pavimenta ão Asfáltica em 

Q , Execução de Sarietas de Concreto e Assentamento de Meio Fios de Concreto nas Ruas de Acesso ao Bairro 
Sitio das Varas. Rua António Luiz Furtado e Avenida Getúlio Vamas no Municipio de Minduri • MG com a Prestação 
de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada , Materiais e Equipamentos para a execução das 
obras com transferência de Recursos Financeiros, referente ao Convênio de n'360/2014/SEGOVIPADEM, assinado 
em 18 de Junho de 2014 e Publicado no Diário do Executivo de Minas Gerais, Caderno 1, na data de 19 de Junho 
de 2014 • 75. celebrado através da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais I SEGOVIPADEM e o Município 
de Minduri - MG,conforme anexo único. formnlário de Proposta , planilhas e plano de trabalho aprovado e atender ainda a 
Secretaria Municipal de Operações, constantes da Tomada de Preços n° 00412014, instaurada de 03 de dezembro de 2014. No 
dia, local e hora marcada, verificou constar que retirou o Edital as seguintes empresas conforme segue : la Construtora Niemeyer 
Ltda ME , sita a Rodovia BR 491, s/n" , Km 1 O , Bairro Palmela da cidade de Três Corações I MG ; 2" Pavican Pavimentação e 
Terraplenagem Ltda , sita à Rua João Urbano de Figueiredo , n" 60 , Bairro Parque Boa Vista da cidade de Varginha/MG; 3a Pré 
Moldados Vianini Ltda , sita a Rua Joaquim Meireles , n" 264 - A, Sala I , Bairro Centro da cidade de Barroso I MG; 4a Construtora 
Araújo Falcão Ltda, sita a Rua Martim Francisco, n° 707, Bairro Gutierrez, na cidade de Belo Horizonte/MG e 5" Terraplam Ltda 
ME , sita a Fazenda Agua Santa , s/n" , Zona Rural , na cidade de Ribeirão Vermelho/MG.Aberto os trabalhos presididos pelo 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG e demais presentes , verificou constar que apresentou o envelope referente a 
documentação e proposta apenas uma empresa com seu respectivo valor vencedor , confurme segue : A Empresa Construtora 
Niemeyer Uda '1111:, apresentou o valor da sua proposta para a Prestação dos Serviços com Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

Jl~~?<>~-~~::?!~~~~~~=~~,~-9.~~,-~~~,7~~~~:~~0-~ a ~portân~ia total global de ~7;~~~!f~1:c~ft~ó?~~~j!'J;f[19f~~~~ 
!_ jJ!~!!-:!~~·;-Q~_ffijXt;c~~'-t)_':!l_~erce~~yqS:<j. Apos exammar a proposta apresentada , a Comtssao de L~cttação do Murucipto de 

Mínduri - MG , verificaram que a empresa proponente : A Empresa Construtora Niemeyer Ltda ME, aPresentou o valor da sua 
proposta para a Prestação dos Serviços com Fornecimento de,~~eri~~ e. E.g~~~-~l!t~~.-~~ das ~n~L~~~~~~!~,!l~e.,E~~t~"-'~e 
Tomada de Preços 004/2014 a Importância total global de ~:~t"'!'Sl9;]J;.:];:g''"iJttt;,~~~D;tmt@i:Yt!l~:JJ'Witlt1il'lM\Ié:iiJ~!l~~~ 
~~~~ftie2Wi~Y~~, ficando assim a mesma classificada· em primeiro iuWu- e~~~ vencedora do certame. Nada mais havendo-a 
tratar, foram encerrados os trabalhos, do que, para constar, foi lavrada a nte Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão 'Permanente de Licitação do Município de Míndur· - G e demais presentes. 

tora Niemeye tda 
Empresa Participante e Presente 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Tomada de Preços 0° 004/2014 

Processo no 040/2014 

Em 03 de dezembro de 2.014, esta Comissão Permanente de Licitação enviou o para a 
Publicação o edital desta Tomada de Preços 004/2014 para conhecimento e participação de todos os interessados 
no ramo pertinente , no dia , local e hora marcada para a abertura dos envelopes de documentação e propostas , 
constatou-se que retirou o Edital as seguintes Empresas: 

a) Construtora Niemeyer Ltda ME - Três Corações /MG 
b) Pavican Pavimentação e Terraplenagem Ltda EPP- Varginha /MG 
c) Pré- Moldados Vianini Ltda - Barroso/MG 
d) Construtora Araújo Falcão Ltda- Belo Horizonte/MG 
e) Terraplam Ltda ME- Ribeirão Vermelho/MG 

as mesmas oferecessem propostas para: Objeto : 

Foi providenciada, na forma da Lei, a publicação do Edital por afixação no Quadro Mural da Prefeitura 
Municipal de Minduri- MG, Jornal Regional de grande circulação e Diário Oficial do Estado de Minas Gerais , 
destinado a terceiros interessados.Encerrado o prazo do certame, esta Comissão verificou constar que apresentou 
proposta somente a seguinte empresa , com o respectivo preço total global e vencedor do certame , confonne 
segue: 

·"· 
a) Construtora Niemeyer Ltda ME - Três Corações /l\IIG R$148.519011 

Após a análise da proposta apresentada esta Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG 
verificaram constar que a proponente Construtora Niemeyer Ltda ME da cidade de Três Corações /MG 
apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas e exigidas no respectivo edital, ficando a 

~~-~~-~-"~!~~!}~~~-,_ ~~~---~-~~e4~~E~,-~~~J~-!"~~!!?,.-.~~l:!~~r~.c~~-~--~~~~~_,_colll c~---~':~,~-~~~ global de ~ 
~·t~<Sl~iJ'llfE~í.!!ií:i;Jiiíli~~!'ta:.~ ojt()~'!íi!'~J!l~ijfJi~~~º"'"'<!Wli:ií~e\t~~~"ii>~~tJ>Y'i!S31i 

Nos termos do art. 109, I, "b" da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores, deverá ser 
aguardado o prazo de dois dias úteis para interposiç- eventual recurso. 

galhãesJJ 
tação de M . (Jlff1. 

Jo s~es 
Membro 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mind..Jri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ADJUDICAÇÃO 

Constmtora 
_,, .. -

Minduri-MG , 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-0ÜO- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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PARECER JURÍDICO 

' 
de Minduri - MG , conforme anexo único, fonnulário de Proposta e plano de trabalho aprovado e atender ainda a Secretaria 
{ \icipal de Operacões , [if~~Sj!~~~ric)'~-D~--ô~pJ~~ teve como proponentes as seguintes empresas: 

a) Construtora Niemeyer Ltda ME - Três Corações /MG 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG fez 

cumprir as exigências preconizadas pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis 

8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, parágrafo único. 

A consideração de V. Exa. 

Minduri -MG, 26 de dezembro de 2014 

~~~:. 
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 

OAB/MG 105711 

Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-oOo- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento de Licitação n• 040/2014 e Tomada 

k Preços n• 004/2014, para que a adjudicação e parecer jurídico nele procedida, produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

Mindurí -MG, 26 de dezembro de 2014 

.JRjL/tfL, 
osé Ron~o da Silva 
Municipal de Minduri- MG 

Rua Penha, 99 ~Vila vassalo- Fone: (35) 3326~1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 _ Minduli- Estado de Minas Gerars- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DATA: 26/ 12 I 2014 
Prezado(s) Senhor(es) 
Empresa :Construtora Niemeyer Ltda ME 
Ref: Tomada de Preços n" 004/2014 

Processo n° 040/2014 

Fica V. Sa., autorizado à assinatura da Carta-Contrato, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as condições desta 
ordem. 

. Pre~o. e con~~~~~,?~e,~~~-~~~-;!1~~-' ç>.,.~~~~~~.d!!,-~,~~r~i~_<]~~~~ .. ~,!t_;s~y_!<?~-~~,§-~!.X?~~-;om 
Fomecnnento de Matenms é de ~l'f~~-§!.~·!J:{~Çm!l.lie,:Ji~f~!t!i!i;!~lt~~ª::~;:4~~!!~i!~;';~.t!~~'r~L~ii:;~~~:~-ªY~ú~ e o 
pagamento pela execução dos serviços com o fornecimento de materiais será efetuado na tesouraria desta Prefeitura 
Municipal de Minduri - MG após emissão de Docmnento Fiscal e Boletins de Medição , conforme a seguir: 

O Pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG , mediante a 
apresentação dos relatórios das medições , de execução dos serviços , liberação dos valores financeiros , e 
após o Relatório de medição já aprovado, feito por pelo Engenheiro responsável do Município de Minduri 
-MG. 

~ Dotação onerada pela despesa: 
G. 0 Ml ....................................... : 02 
Unidade .................................... : 05 
Funcional Programática ........... : 01.15.451.009.1.0019 
Categoria Econômica ............... ; 449051 

s 

Autorizado em 26 /12/2014 osé Ronaldo da Silva 
to Municipal de Minduri - MG 

Aceitamos a presente ordem. ~~Nie~rLtdaME 
Empresa Contratada 

Data: 26/12/2014 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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Por este instrumento de contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e 
lado, o Municíoio de Minduri- MG . n~m Md~ M r:t\.f~ P~nhoa, n.8 &a , De~irro vua vaSsalo , nesta dê ·- MG 
, CNPJ n° 17.954.041/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal de Minduri- MG, o Sr. José Ronaldo 
da Silva , de ora em diante chamado Município de Minduri - MG e, de outro lado, a Empresa Construtora 
Niemeyer Ltda ME ,com sede na Rodovia BR 491 , Km 10 , Bairro Palmefa na cidade de Três Corações-/ MG , 
inscrita no CNPJ 07.636.375/0001-91, neste ato representada pela sócia a Sra. Roberta Banoni Niemeyer, brasileira, 
casada , empresária , residente e domiciliada a Avenida Manoel Diniz, rfl70 , Bairro Industrial JK, na cidade de Varginha 
~ MG , inscrita no CPF 042.425.096~93 e portador do RG MG - 11.383.004 , expedida pela SSP/MG , de ora em diante 
chamada Contratada, convencionam e contratam entre si o seguinte: 

Cláusula Primeira: Do Objeto a execução das obras: 

A presente Licitação tem por obieto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para execução de 
Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ , Execução de Smjetas de Concreto e Assentamento de Meio Fios de 
f4jçreto nas Ruas de Acesso ao Baiffo Sítio das Varas , Rua António Luiz Furtado e Avenida Getúlio Vargas no 
,, •• ÍJicipio de Minduri - MG com a Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada , 
Materiais e Equipamentos para a execução das obras com transferência de Recursos Financeiros. referente ao 
Convênio de n"360/2014/SEGOV/PAQEM, assinado em 18 de Junho de 2014 e Publicado no Oiário do Executivo de 
Minas Gerais, Caderno 1, na data de 19 de Junho de 2014- 75, celebrado através da Secretaria de Estac!o de 
Governo de Minas Gerais I SEGOV/PAOEM e o Município de Minduri- MG. 

Cláusula Segunda: ~ Das Condições de Execução: 

1- O presente contrato é celebrado segundo o regime de empreitada por preço global, regendo-se especificamente pelas 
normas da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.88./94 e, sudsidiariamente, pelas regras gerais do Código Civil Brasileiro, 
constituindo, parte integrante deste, como se transcrito fora, o conteúdo do P,§ClS-~§-~~~í~fi,CiJ!f~~º~"i4~ 

11 - A execução dos serviços e fornecimento dos materiais e equipamentos serão prestados e empregados pela 
CONTRATADA, dentro do melhor padrão de qualidade, obedecendo, no que couber; às normas da ABNT, conforme 
~r:t~!Jl!:l~os no ~emoriall?escritivo e Planil~as constantes do ·~~~,ü_~;1lÇ'~i~4!1~i:_~~j:!1~~~~~~!ff!~~~q~ 
:Q_()~4f2g~~~ e que sao partes rntegrantes deste mstrumento, tal como se aqur estrvessem transcntos. 

lk Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser novos, 
c, ;>rovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus 
anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Comissão de Obras do CONTRATANTE. 

VI - É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução das 
obras do objeto contratual, mesmo que não tenham sido cotados. 

V - Quando na execução do objeto contratual, forem solicitados pelo CONTRATANTE, serviços e/ou materiais não 
previstos, mas que sejam pertinentes e compatíveis ao implemento do objeto licitado, acompanhados de laudo técnico, a 
CONTRATADA levantará prévia os custos, submetendo a Administração Municipal, via Comissão de Obras, que se 
aprovar, providenciará a autorização formal para respectiva realização, respeitando limite estabelecido no§ 1°, do art. 65, 
da Lei acima referida. 

VI - A CONTRATADA deverá apresentar o Laudo de Certificado de Avaliação de Conformidade, expedido por organismo 
designados pelo INMETRO comprovando a resistência dos materiais utilizados na obra de acordo com a especificação do 
Memorial Descritivo. Quando a Admininstração Municipal achar conveniente ou necessário poderá interromper a execução 
da obra para analise em loco ou em laboratório dos materiais empregados. 

a 9 Vila vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
' ~ Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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VIl - Todas as ocorrenCias relativas a execução dos serviços tais como: reclamações, notificações, 
acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas no Diário de Obras", que deverá ser mantido, sob guarda e 
responsabilidade no local dos serviços pela CONTRATADA, devendo ser visada pela Comissão de Obras do 
CONTRATANTE 

VIII- A CONTRATADA deverá manter o local da Obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução dos 
serviços, para tal, providenciará a remoção de todo o entulho e matérias excedentes para facilitar a fiscalização pela 
Comissão de Obras e melhor fluir os serviços. 

IX- A CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela Comissão de 
Obras, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias. 

X - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados e usados na execução dos serviços 
constituídos encargos da CONTRATADA, bem como seu transporte até o local da obra; 

XI - Toda mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos 
previdenciários, sociais, e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário, 
f-io de inteira responsabilidade da contratada. 

XII- Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor. 

XIII - Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os 
operários (EPrs e EPC's) de acordo com as nonnas da ABNT. 

Cláusula Terceira- Das disposições gerais acerca da obra 

1- Havendo necessidade de alterações do cronograma, serão alterados simultaneamente os prazos contratuais 
e respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos estabelecidos. Para 
tanto, serão preparados termos aditivos, de acordo com a legislação pertinente. 

11 - As instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. O Canteiro de Obras deverá atender a legislação vigente, sendo que não 
serão admitidos quaisquer tipos de dormitórios no canteiro de obras. 

111- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como 
t~s os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e utilização. Todos os materiais deverão ser 
de boa qualidade, obedecer às especificações, e atender integralmente as exigências das especificações das 
normas técnicas da ABNT. Esses materiais e equipamentos serão submetidos à inspeção e aprovação da 
fiscalização, devendo a CONTRATADA informá-la sempre que os mesmos chegarem ao canteiro de obras, a 
fim de evitar atrasos ou paralisação dos serviços. 

IV - Quaisquer ensaios e pesquisas deverão ser norteados pelas Normas da ABNT referentes ao assunto e 
serem apresentados para avaliação da fiscalização. 

V- O entorno da obra, objeto da presente licitação, durante o período de execução dos serviços, continuará 
em funcionamento, devendo ser tomadas, pela CONTRATADA, as providências necessárias para minimizar 
transtornos aos usuários, especialmente referentes à segurança e a ruídos excessivos, bem como evitar danos 
a estes e ao meio-ambiente. Todos os danos, porventura causados às pessoas, árvores e de terceiros são de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
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VI - Os locais da obra deverão ser entregues, com as devidas limpezas e/ou demolições que se fizerem 
necessárias, além da remoção do entulho durante a execução da obra e serviços. 

Cláusula Quarta: - Do Preço e Forma de Pagamento: 

1- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução total do objeto referido na cláusula primeira a importância 
de [H~~j~;~fLÇ~~I&~~q~~~h{~P,(tô_1l.D~f~-r~Jiji~~~ºF~~~~ftY~~t~!!T~;:-o~~:~~~Í~~!t:}.Os valores das obras são 
irreajustável já incluídos o fornecimento de materiais , mão-de-obra , equipamentos e todos os custos diretos e indiretos, 
impostos, taxas encargos sociais e trabalhistas e, constitui a única remuneração pela execução total dos serviços ora 
contratos. 

11 - O pagamento decorrente da execução dos serviços desta licitação será efetuado na Tesouraria Municipal, após 
emissão de Relataria por medição REFF feito pelo Engenheiro Municipal responsável pela obra e após apresentação dos 
documentos fiscais devidos, liberação de recurso financeiro e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, de que 
tratam os apresentado no Anexo VIII deste instrumento. 

IV - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, antes do recebimento referente à primeira parcela, o 
Certificado de matrícula de Obra, expedido pelo INSS - Instituto Nacional de Previdência Social. Deverá apresentar 
também a ART da obra e juntamente com a ART do responsável pela obra, devidamente assinadas e quitadas pela 
CONTRATADA de acordo com as exigências do CREA. 

V - A Contratada deverá entregar junto ao Departamento da Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura os documentos 
exigidos no artigo 165 da Instrução 3 do INSS. 

VI - Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

Vil- Somente após o cumprimento de todas as exigências da Cláusula Terceira será liberado o pagamento referente a 1° 
parcela. 

Cláusula Quinta: - Do Prazo, da Entrega e Recebimento da Obra. 

1 . ..y Prazo máximo total, para execução e entrega das obras especificadas, não poderá exceder {Ji.t:õ!:i?:i\.!i?f~~ 
c... ..• dos, a contar da data da assinatura deste instrumento, observando os prazos parciais, constantes no Cronograma de 
Desembolso. 

11 - O prazo previsto no item anterior, somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido 
pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de Obras, sendo certo que a conclusão, no prazo estipulado, submeterá 
a CONTRATADA às penafldades previstas neste instrumento. 

111 - As obras serão recebidas depois de concluídas, com fiel observância das disposições editalícias e contratuais, em 
caráter provisório, pela Administração. 

IV- O recebimento provisór"lo da obra ou a sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada pela Comissão de 
Obras, lavratura de termo, devendo ser assinado pelas partes. 

V- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, de imediato e ás suas expensas, quando se 
verificarem vícios, defeitos, incorreções e outros resultantes de execução dos serviços ou matérias empregados, 
apontados pela fiscalização da Comissão de Obras, nos termos do artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

1 ~··,t{../..l.lh' ~ 
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VI -Até 90 (noventa) dias após o recebimento das obras, verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto e 
especificações técnicas, a Administração Municipal, pela Comissão de Obras expedirá "Termo de Recebimento Final dos 
serviços', sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra e fornecimento 
de materiais. 

Cláusula Sexta: Da Dotação Orçamentária: 

I - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

jootações Orçamentárias li Reduzido li Descrição das Dotações Orçamentárias I ' ' ' .,, ' ''"'' ., ' ' ' , .. 'f 

D Pavimentação Asfáltica em CBUQ , ~,Q§.J!1 i,1,M~h091!i1;90.1!!'.<!4?.Q§ .. ~ 
Execução de Sarjeta de Concreto e 

Assentamento de Meio Fio de Concreto. 

Cláusula Sétima: Da Transferência de Responsabilidade 

/~ CONTRATADA, não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços 
rb,cdivos ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste 
instrumento, sendo a CONTRATADA a única responsável pelo objeto contratado e conseqüentemente responde, civil e 
criminalmente, por todos os danos e prejuízos, que na execução dela venha, direta e indiretamente, provocar ou causar 
para o CONTRATANTE e/ou a terceiros. 

Cláusula Oitava: - Das obrigações da Contratada: 

I - Como garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações para com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , 
a contratada deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do total da contratação em conformidade com o 
disposto no Artigo 56 §1o da Lei 8.666/93. 

11 -A contratada poderá optar por caução em dinheiro ou fiança bancária referente a garantia no valor de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato e apresentar o comprovante, até 03 (três} dias após a assinatura do contrato. 

111 -A Contrarada deverá atender todas as exigencias do CREA- MG, como ARTs de execução de obra e serviços 
quitadas, placas de obra ou serviços, etc. 

IV - O diário de Obras ou serviços deverão ser fornecido pela Contratada, em Modelo aprovado pela fiscalização, sem 
ô~ para a Prefeitura. 

Clausula Nona: - Da Responsabilidade e garantia 

l-Após o recebimento do objeto contratado, por parte do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará responsável 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro} meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica ou operacional, obrigando-se 
ás suas expensas, à reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias por conta e risco da CONTRATADA, 
ficando ainda esta, responsável pela qualidade da obra durante o prazo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua Código Civil 
Brasileiro. 

Cláusula Décima : - Das Sanções e Penalidades 

1- Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, o Município de Minduri - MG 
poderá aplicar à adjudicatária ou contratada as sansões previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal cabíveis. 
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11- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

• 0,3% (três décimos por cento), por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato; 
• 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente 

cancelamento do mesmo; -
• 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo. 

111- O recolhimento das multas referidas acima deverá ser feito através de guia própria, ao Município de Minduri M MG, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

IV - A suspensão do direito de licitar e contratar com administração Pública, pelo prazo fixado em 24 (vinte e quatro) 
meses. 

V - As penalidades de advertências e multa, incluída a mora, serão aplicados de oficio, ou a vista de proposta pela 
comissão de Obras do CONTRATANTE. 

Cláusula Décima Primeira: R Da Rescisão e do Reconhecimento 

kA rescisão deste contrato administrativo, reconhecida os direitos do CONTRATANTE conforme art. 77, poderá ser 
' :ivada, caso ocorra os motivos mencionados nos artigos 77 e 78, regendo-se pelo art. 79, da legislação acima referida, 
bem como o descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas 
neste instrumento e outras normas que regem a Administração Pública. 

11- O CONTRATANTE poderá reincidir o contrato a qualquer momento, independente de qualquer procedimento judicial 
ou pagamento de indenização. 

111 -Além das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal8.666/93, constituem causas de rescisão do contrato: 
• Paralisação total ou parcial da execução dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo 

superior a 5 (cinco) dias interruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado; 
• Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução dos serviços; 
• Emprego de material em desacordo com as especificações: 
• Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente ou não cumprir as determinações fiscalizadoras exercidas pela 

Comissão de Obras. 

IV- Em casos excepcionais, configurados como de força maior devidamente comprovado, a critério do CONTRATANTE, 
o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com como as penalidades estabelecidas neste 
instrumento. 

·" 
<..táusula Décima Segunda: - Dos Casos Omissos 

1- Nos casos omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão aplicadas normas e regulamentação vigente, 
que também prevaleceram quando houver conflitos em suas cláusulas. 

Cláusula Décima Terceira: -Do Foro 

1- Fica eleito foro desta comarca de Cruzilia- MG para dirimir qualquer ação oriunda da execução deste Contrato, com 
exclusão de outro qualquer por mais privilegiado que seja e, para firmeza e como prova do contratado, fez este 
instrumento de Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo. 
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Minduri MG, 26 de dezembro de 2014. 
- ' 

.. -&.JJ u-, 
osé Ronaldo da Silva 
Municipal de Minduri - MG 

Contratante 

ons rutora Niemeyer Ltda ME 
Empresa Contratada 
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PREUHllRA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JAÇ!NTO 
- lwk<> Progão Presendal n" 044120 14 - O Municlpio Santo Antônio do 
Jadnro/M(f r<atiZlirá no dia 16 de <lezembro de 2014, ãs (18h30minh, no 
J>refeitut':l; Rua da Comig. N"OS -O:rWO. Preg:lo Pr.,.neial n". ()4412014, 
'""""' P"l" pm- item, Obj<to; Conlr.ltaçilo de ''"~""""pura organiza1io 
'""'ncral e promoçilo do e>]><l"'lllos mtl.,icos sob dlmlUndo em mme
mornçlfu .Os feste;jm de nnlnl'""' dias 14/1212014 e 2511212014. Da!a 
0}11211014, Ywéno CompU> CPL. 

2 em -036382:!9 • I 

' i i 

ti-i 

' 

PREF. MUNICIPAL DE !JRASILIA ·DE MINASJMG- A>'i>t 
!aoão- P"'wl<> Preseru:r~ll"'ra R<gist,o Jo Pr<j'"" n". 07612014 
Munioirol a, llraoflio de Mina<'MG toma \>t\blioo o Prueo;so ! 
n•. 15312014, Progi;o Presoncild P""dteg"lro de p,,., n•.' 
Objeto: Aqui>i>ii<> deU! (um) vdculo til"' V'!fl pnm" S<<'re!ari 
pai de Aosostên"a Soeial. '/lbertur• 1ln ,.,,;ão, 13' 121:1014 Os I 

, Edital disl"'ni,·<l no sito: www.bmHiliademinas.mg.g<>V.bre e-m 
<ao@bmsihod<mÍltlls.mg.gov.br. -

PREF. MUNICIPII.L DE BRASIL!/\ DE MINAS/MO· Avi" 
tição- PrewJo Presen<ml P"'" Regislro'Jo Pieçus n•. 0771201< 
Muni<'l"ll de Bmsilia_<lo Min•siMG tornn pliNioo o Prooes:lo I 
n". 15412{114, l'reg.lo Pre:,enoial pom Rog,lro de Pr"'"" n". 
Objelu: Aquisiçikl de '""l.,.io1 de hmpezo. Abertum da..,-"'iio: 2 
ils 14hOOmin. Eclilal dispunlveloo sile: www.bro•ilin&minas.m 
e-moi!: 1io1tO<oo@br.>Sl1ill<knú""'·mg.gov.br. 

PitEF. MUNICIPAL DE BRo\SILI/1 DE MINIISIMG • Tmrmtll 
n". 01212014- Comnnioado- 11 Prrl Municopol do Brasília·, 
MG runmni<O 4"' !rauscorriclo prozo i'ecu!>al e nW .<ndo "f 
nenhum proluooio referenlo ·~ Pruc"so Lioir,róriu n" 12812{)1• 
de Preçu n°, Oll/2014. ObjoW Comrala>ilo do empr<so paro < 
de OI qu•dro "portivo <:l<ulor ooilerta com W>h.,lio> na E"'olo 
Padre M"'\"lhiles. alrav<".< do Termo tle Cumpromi"o ll\C 200 
Fiou mor<ode. ""'!'ilo ok JU1gomenlo de prof'I)!'ID< I"''" o <li• II/I 
08hOOmin lnform•ÇUco polo e-mail: hcilnoac>@brasiliod<mlno 

"c 
PREF. MUNICIPAL DE BRASIL!/\ OE MlNASiMG ·Tomo<! 
n"_ Ollll014. Com~uicado. A l'ret. Mtmicipa! do Bros!lb 
MG oomuni"" que tmJosrorrido pro:.m rernrsn1 e níiu """do "I 
O<!lhmn prolooolu referente no Pr""'"""' Lici~atório n'. l:lW20l 
de Pre1on•. 01~/2014. Objolu: Con!rotoçilo ~o empr<" para< 
de OI coberto~• de quatlrn eS]Jotli\•a esoolor ruo E><olo Mtmic 
Moria, Ois~it<> de Vil• <!e Fo\timo, otra,·ésclo Termo deCompro.t 
20689112013. Fka m<oton<la se«olo de jt~lg"""""-' de propo<l"' 
1111112014 "' 09hUOmin. lnfonna.;il" pel~ e-m•<l: licilaoa<>@ 
min•>'mg.go,v.br. 

Jlcm--(13• 

tWJl~cA~u8~J$~?~~~RREE;J;~~-Ç' 0~~~~~~~ 
Mtmicipal de C.mdoia<llo.IG, nu '"'"de""'' atrilnti>õo:; le!!"i8 < 
nru; informaçõoo con<talltes do Pru<edimento U<i!lllór!<> n.• 
. C.mcomlne;. n.• 001/2014, r<solw hotnologar u pru<edim< 
tório, e adjm\ioor <eu objelo io ltdronre ven<etloru: 1-óG EN(;1 
-LTOA-Mil. CNPJ O~ 954.5791000\-33 ·\131m IÓ!ul R~ ~;!0.78 
doia<iMG, 0Jji2Jl014. Hairton tlc 1\loneida • Prefoilu Muni.;:ip 

2<110-til 



:ram-~s d~tfã·b-alh~ 'dõS.mUniC-fPios7dOS ppl~-;-fu_~-~~dos p-~~a-;-~idad~~-PartidPant~~---·_--.,---~ . - . Samuellsac Fonseca- PrefEito Mumc1pa1. 1 
coordenadora do Parlamento Jovem em Capelinha (Vale do Jequitinhonha), Salomé 
a expectativa para 2015 é fortalecer o trabalha que. já vem sendo realizado pelo 

) desde 2010. "A cada tema, procuramos envolver .todos os órgãos relacionados com 
·á discutido. Nessa área de segurança pública e direitos humanos; vamos chamar, por 
_as policias e o J·udiciárió. Desenvolvemos eSsas parcerias", ressaltou. 
1é _Sampaói_o_ explicou que a ideia é continuar a trabalhar com cinco escolas da cida-
D duas na zona rural. "São instituiçõés muito participativas", disse. De _acordo com á 
3dora, s"erão fÉ!itas 12 ofidnas na Câmara Municipal, além de palestrás naS escolas, 
se trabalho de. campo; · · 
1ras- As câmaras·muniCipais que parti_ciparam da reunião são de: Belo Horizonte, Be- ,, 
mdaC ltabira, João Monlevade, Ouro Preto, Ressaquinha e·são Gonçalo do Rio Abaixo, 
,o Cer1trál do Estado; Nova ·serrana;· Divinóp~lis e Pains, no Centro-Oeste ,de Minas; 
NorOeste do Estado; Montes Claro~, no Norte de Minas;. C.~.rvalhópolis, Monte Sião, 

~ Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, São Sfi!bastião do Paraíso, Andradas, Ex:
iuéJxupé, lpuiuna, ltajUbá, Lavras, Machado, Our'o Fino, São Lourenço e Três Pontas, no 
~i nas; Conceição das Alagoas, ·tturama, Uberaba e Uberlândia; no Triângulo Mineiro__; 1 
l!J, nO Vaie'-dbJequitittWOrih-a; E'SPefa _feiiZ, jlJj;:de .. fófã;~-LeaPOTdi-rÍa~--Mátias B'afb'~~-;;! 7 

)umont, Viçosa e Visconde do Rio Branco, na Zona-da Mata. 

Parlamento· Jovem trahalha com educaçãO para cidadania 
1rlamerito Jovem de Minas é 'um projeto· da ALMG em parceria com a PUC Minas .e 
5 municiPais. As seis primeiras edições do projeto se limitaram a Belo Horizonte, Com 
uma- experiência de inJeriorização realizada em Arcos e Pains, no Centro-Oeste do · 
ain.da na eQição de 2006. Por meio dé parcerias com outras câmaras ·municipais do 

, desde 2010 o·Parlamento Jovem foi estadualizado .. 
âmaras municipais mobilizam escolas do ensino médio e fazem parcerias com univer
:, órgãos públicos, empresas e organizações da sociedade civil para a implementação 
eto, formando uma extensa rede de formação política e educação legislativa em todo 
o. 
~tapa municipal, os estudantes, com auxílio de rríonitores das câmaras municipais, es
o tema._ do "projeto, debatem, elaboram e vOtam proposições de ação. A etapa regional 
>a coordenação de municípios polo, ·coin representantes das outras cidades-Vizinhas. Já 
1 estadual, realizada.em Belo Horizonte, reúne representantes de todos os rilunicípios e 
; participantes, sendo coordenada pela Esçola do Legislativo e pela PUC Minas. 

Fonte:ALMG 

lEFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA 
ProcessO de Licitação nº 0153/2014- Pregão Presencial nº 82/2014- Übjeto: Prestação de 

:os na execução de EXAMES LABORATORIAIS em tabela oferecida pelo Pregoeiro (a), vigente em 
nbro de 2014, para atender-ao Serviço Municipal de Saúde com inscrição na Ata de Registro çle 
- "---~-~~: ... ....,,,...+,..,. 17/1 ?/?n14 :'!c; 13:00. Abertura da sessão de l_ances: 17/12/2014 'às 13:15. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
EXTRATO D"E PUBLICAÇÃO .DE'EDITAL 

REFER~NCIA. 

TOMADA DE PREÇOS N!!, 004/2014 
PROCESS0.N2 040/2014 

A Comissão de Licitaç~o do-Município de Minduri.,... MG, no uso de suas atribuições legais, no
r:neada através d·a Portaria 532 de 06 de janeiro de 2014, torna-se público que pelo presente instru
mento, ficam convocados todos os interessados no ramo pertinente em partidpardeste certame de 
preços cujo objeto é para a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para execução 
de Obras de Pavimentação A,sf~ltic_a e!T! CB!JQ, EJ!e_!:U$ão de Sarjet~_s c!!'! Cç~ncret? e Assent~me~t~ q~ 
Mei~ios.--de Concreto-~.aS--R~Ü<$. dê AcE;!Ss,o. ao B~~~~,?(?o 'âa_s VataS~~ua',A.~t'ónJQ.lÚi~.f~rt~di~-Á'\{~~ 
ni<la-·'detúlio-Vargas no M'Uilfcip"io de Kllinduri -MGcó"m~ Prestaç~lae Sei'viçot e cOm p_fóni'Etcrr/1~rlio 
de Mão de Obra EspeCializada, Materiais e Equipamentos p;:ua a execu'ção das obras com transferên
cia die Recursos Financeiros, referente ao Convênio'Çe.n236CÍ/2014/SEGOV/PADEM, assinado em 18 
de Junho de 2014 e Publicado no Diário do Execupvo de Minas Gerais, Caderno 1 ,na data de 19 de 
Junho de 2014-75, celebrado através da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais f SEGOV/ 
PADEM e o Município de Mindurl- MG, conforme Anexos e Formulário de Proposta, Projeto, Plani
lhas e Plano de Trabalho aprovado, que é parte integrante desta-Tomada de Preços .. 

Eventuais interessados em participar deste certqmÊ! te_r~ o prazo e· horário para entr~ga dos docu
mentos e. propostas ~t'é às 13:45 horas _do dia "23/12/2014, mediante a abertui"a dOs envelopes que 
acontecerá as 14:00 horas do dia 23/12/2014 recebidas dos licitantes pela Comissão Permanente de 
Licitação de Minduii- MG e 1,\ssessor Jurídico do Municípi.o de Mindurl- MG e d!;!mais presentes, na 
sede da Prefeitura Municipal de Mi.ndurr- MG, sito à Rua P_enha, nº. 99- Bairro Vila Vassalo nesta 
cidade de Minduri- MG. 

Eventuais interessados que. desejarem ~rticipar da presente TOMADA DE PREÇOS e que-estejam 
cadastrados no ramo pertinente, deverão i'etirar toda a documentação e ( Anexos ) no endereço 
acima citado e m"anifestar seu interesse com antecedência mínima de 72 horas do prazo de enéerra
mento, o Edital e seus·anexos poderão sei",adquiridos gratuitamente e informações _compl_em.entares 
serão obtidas. no horáriO de 12:.00 as iS:OO hciras peloteleforie 035 33261219-( Comissão de Licitação 
do MunidpiO de Mlnduri-- MG ). -· 

- Município de Minduri- MG, 03 de dezembro de 2.014. 
Lucas Lope~ Magalhães-- Presidente da Comi_ssão de Licitação de Mínduri- MG 

PRÉFEITÜRA MUNICIPAL DE SERRANOS 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N!! 052/2014 

'PREGÃO PRESENCIAL Ne 043/2014 


