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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PARECER JUR[DICO 

RELATÓRIO 

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

alterações posteriores, consulta-me a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 

Minduri- MG, se a Minuta do instrumento convocatório relativa ao Processo de licitação de n° 021/2016 

·~na modalidade Tomada de Preço 005/2016, que o governo municipal de Minduri- MG, pretende instaurar, 

cujo objeto é para a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e realização 
das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de 
Minduri • MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I Materiais e 
Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
1471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri • MGI 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 2015 I conforme as descrições relacionadas nos Anexos que é parte integrante do Edital,está 

em condições de ser aprovado. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri/MG acompanhou a Minuta deste edital a ser 

examinada do respectivo Processo licitatório 021/2016. 

lido e examinado os autos passou 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 solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela legislação 

regedora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Tomada 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 do 

Processo Licitatório n° 021/2016 e Tomada de Preços n° 005/2016 , 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, 14 de Abril de 2016 

~~~·· 
Adv. Dr. Rodrigo Ematne Gadben 

Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG 

OAB MG 105711 
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Extrato de Publicação de Edital de Licitação n° 021/2016 
Tipo Menor Preço Total Global 
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Tomada de Preços n°. 005/2016 
Processo Licitatório n° 021/2016 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , no uso de suas atribuições legais , nomeada através da 
Portaria 602 de 04 de janeiro de 2016, toma-se público que pelo presente instrumento fará realizar a Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços e ficam convocados todos os interessados no ramo pertinente em participar deste 
certame de preços para: A Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e 
realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no 
Município de Minduri • MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I 

Materiais e Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
" 171001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri • MGI 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 2015, conforme anexos e formulário de proposta, 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 e 
propostas até às 13:45 horas do dia 09/05/2016 , mediante a abertura dos envelopes que acontecerá as 14:00 
horas , recebidos dos licitantes pela Comissão Permanente de Licitação de Minduri- MG e Assessor Jurídico do 
Município , na sede da Prefeitura Municipal de 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 cadastrados 
no ramo pertinente, deverão retirar o edital , toda a documentação e seus anexos no endereço acima citado e 
manifestar seu interesse com antecedência mínima de 72 horas do prazo de encerramento, o Edital e seus anexos 

)10derão ser adquiridos gratuitamente e informações complementares serão obtidas no horário de 12:00 as 17:00 
· .~ras pelo telefone 035 3326 1219 ( Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG ) e Email: 
licitacaominduri@gmai l. com 

J é Edson Botelho 
Presidente Com. Perm. de Licitação de Minduri - MG 

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



Crnscimento e 
Todos por Minduri 

Adminlstrlçlo:201312016 

Município de Minduri 
www.mlnduri.mg.gov.br • munlcipio@minduri.mg.gov.br 

REGULAMENTO DE LICITAÇÃO 

fflFORMAÇÕESCO~LEMENTARES 

Prezados Senhores, 

1. Esta empresa fica convocada a participar da presente Tomada de Preços , devendo, para 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 09 de Maio de 2.016, em envelope indevassável e lacrado, subscrito com o nome da empresa e mais os 
seguintes dizeres: " Tomada de Preços n°. 005/2.016 e Processo Licitatório no 021/2016 , abertura dos 
envelopes acontecerá as 14:00 horas na Prefeitura Municipal de Minduri- MG". 

2. Cópia deste Edital está sendo publicado com afixação no local de costume desta 
,r--., 

_,nicipalidade, Mural da Prefeitura de Minduri/MG , publtcado em Jornal Regional de grande circulação e 
também no foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ( DOE/MG ) a fim de que qualquer 
interessado, cadastrado na correspondente especialidade, manifeste seu interesse com a antecedência mínima de 
72 ( setenta e duas ) horas do encerramento 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, rasuras 
ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo da proponente, desde que constem da mesma todos os 
elementos solicitados por esta Tomada de Preços , contendo, ainda, a data e a assinatura do responsável pela 
empresa. 

4. Para efeito de julgamento , as propostas de preços serão classificadas pela ordem crescente dos 
reços ofertados, sendo considerada vencedora a licitante que, bem como obedecidas todas a exigências deste edital 

, inclusive de especificações Técnicas, oferecer o MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL, apresentado em forma de 
aior desconto linear aplicado no BDI referencial em todas as composições de serviços discriminados; tendo como 

referência valor TETO da planilha orçamentária elaborada pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG , detalhada 
no formulário específico. Deverá ainda, vir expresso na planilha orçamentária de preços da empresa licitante o valor 
do bônus e despesas indiretas - BDI, adotado para a execução do objeto licitado já considerados todos os custos 

"'·etos e indiretos, acessórios e encargos tributários, fiScais, trabalhistas revidenciários e comerciais, incidentes 
sobre o reço. 

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

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

7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 
14:00 horas do dia 09/05/2.016, 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 a 
apresentação da proposta implica na declaração do proponente de que conhece os termos constantes neste Edital, 
estando sujeito às sanções administrativas, civis e penais, na hipótese de inadimplência ou transgressões das 
normas legais. 

9. Estando o objeto da licitação baseado em projetos básicos e memoriais descwif s mi s serão 
fornecidos aos interessados e farão parte integrante do edital de convocação. 
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I O. O licitante partlctpante e vencedor deste edital deve estar ciente de que todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato , que correrão por conta e risco da 
empresa contratada. 

11. Os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e risco do fornecedor, no 
almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Penha, n°. 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 
prejtúzo das sanções a que se refere o artigo 87 da 8.666/93. 

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

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

14. Os recursos cabíveis obedecerão os prazos ftxados pelo rutigo 109 da Lei 8.666/93. 

15. Os pagamentos pelos serviços executados com fornecimento de materiais , mão de obra e equipamentos 
do objeto da Proposta vencedora deste instrumento, será efetuado na Tesouraria desta Prefeitura Municipal de Minduri- MG 

da seguinte forma: 1 Serviços executados pela empresa vencedora do certame apresentados no REFF ( Relatório de Execucio 

ísico Financeiro) de cada medicão, apresentação de documentos exigidos neste Edital e respectiva emissão de Nota Fiscal, 2 
- Todo pagamento será feito a empresa vencedora do certame após a comprovação feita por este Município de Minduri/MG e a 
liberação e depósito do recurso financeiro com a transferência feita em conta bancária individualizada específica do Convênio 
1471001680/2015 , depositado pela CONCEDENTE Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional , Política Urbana 
/SEDRU e Gestão Metropolitana, mediante também a conferência e a apresentação dos relatórios de medições de obras dos 
serviços já executados que deverá ser apresentado pela Empresa Contratada vencedora e emissão do REFF - Relatório de 
Execução Físico Financeiro , o RT Responsável Técnico pela fiscalização ( Engenheiro ) da Prefeitura Municipal de Minduri -
MG terá que aprovar e assinar o REFF em referência a respectiva etapa , deverá ser também aprovada pelo Sr. Prefeito 
Municipal de Minduri!M e que também deverá ser assinada pelo RT da Empresa vencedora do certame 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 
/.----..,.esentação de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de que trata§ 4°. do artigo 31 da Lei 8.212/91 , com a 
1.;<iação da Lei n°. 9.032/95. 

17. Os pagrunentos efetuados em excedimento na respectiva ordem cronológica de suas exigibilidades 
serão atualizados pela IGP-M ou outro índice que venha a substitui-lo por força de detenninação 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 padronizado 
de proposta com Planilha de Orçrunento e modelo de Cronograma Físico Financeiro. 

Presidente Com. Penn. de Licitaç!_o Minduri - MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) -1219- Fax: (35) 3326-1444 
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1- DO OBJETO: 

A resente Licita ão tem or ob ·eto a Contrata ão de Em resa Es ecializada em Constru ão Civil ara ao 
e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no 
Município de Minduri - MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I 

Materiais e Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
147100168012015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri • MG~ 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 20151 conforme Anexo Único, Formulário de Proposta , Projeto , Planilhas , que é parte integrante desta 
Tomada de Preços , conforme a seguir: 

Tomada de Preços no 005/2016 e Processo licitatório n° 021/2016 
Dotação Orçamentária 2.05.01.15.451.009.1.0019 - 449051. 

Abertura dos Envelopes será no dia 09 de Maio de 2016 , as 14:00 Horas, Local Sala de Reuniões da Prefeitura 
, Rua Penha , n° 99 , Bairro Vila Vassalo , Cidade de Minduri I MG. 

PLANILHA ORCAMENT ÁRIA GLOBAL 

Item Referência Descrição dos serviços Un. Quant 

Planilha Or~amentária 2 Cronograma Físico Financeiro2Projeto 
e Memorial Descritivo em Anexo ( CD ) 

Minduri - MG , 14 de Abril de 2016 

José Edson Botelho ~-
Presidente Com. Penn. de Licitação de Minduri - MG ~ 

Tiago de Oliveira dos Reis 1~ ~ .b ~ 
Membro da CPL ,..,.,-J 

Janne de Oliveira Silva M ~ 
~}~~~~fL ~ .~ 
~o Ematné~n 

Assessor Jurídico do Município de 
Minduri - MG - OAB/MG 105711 

Prefeito Municipal de Minduri - MG 
José Ronaldo da Silva 

Eng. Responsável do Município de Minduri - MG 
Marcos Ailton Pereira 
CREAIMG: 130483/0 
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Anotação de Responsabilidade TécniCéJ- ART CREA·MG 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro dt~ 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de t~inas Gerais 

1. Responsável Técnico 

MARCOS AILTON PEREIRA 
Titulo profissional: 
ENGENHEIRO CIVIL; 

2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 

Logradooro: RUA PENHA 

Bairro: VILA VASSALO 
C1daM MINDURI UF:MG 

Contrato· Celebrado em: 1 7/ 1 1 /2 O 15 

Valorl, 00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 
Açao Ins titucional: ÓRGÃO PÚBLICO 

3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro: RU.J\ RIO GRANDE DO NORTE , BEIJA FLOR E PATATIVA 

C1daoe: MI NDURI 

Data deinlcio: 14/11/2015 Previsão de térrnino: 2 3 / 06/2016 

F.nalic:::de: I NFRAESTRUTURA 

P1opr•etário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 

4. AtiviQ.ade Técnica 
1 - EXECUÇAO 

PROJETO, TRANSPORTES, PAVIMENTACAO 

ORÇAMENTO , 'rRANSPORTES, PAVIMENTACAO 

2 - FISCALIZAÇÃO 

Bairro: VILA VASSALO 

UF: MG 

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO , TRANSPORTES , PAV!MENTACAO 

Via da Obra/Serviço , 

Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço ___ 
14201500000002814 

Registro: 

CNPJ: 17 . 954.041/0001-10 

N°: 000099 

CEP: 37447000 

N•: 000000 

CEP: 37447000 

CNPJ: 17.954.041/ 0001-10 

Quantidade: 

1591.95 

1591 .95 

1591 . 95 

Unidade: 

m• 
m• 

m• 

Após a condusão das ativ1dad"'s técnic.ss o proTissional deverá proceder a baixa desta ART 

5. Ooser1açGes 

6. DedaraçOes 

7. Entidade de Classe 9. lnforrnaçOes 

SEt"! INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE 



Via do Pr ofissiona l 
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Anotação de Responsabilidade Técnica- ART CREA-MG 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

1. Responsável Técnico 

MARCOS AI LTON PEREIRA 
Titulo profissional: 
ENGENHEIRO CI VIL ; 

2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEI TURA MUNICIPAL DE MINDURI 

Logradouro: RUA PENHA 

Bairro: VILA VASSALO 
UF:MG 

CNPJ: 17.954.041/0001- 10 

N°: 00009 9 

CEP: 37447000 C1dade: MINDURI 

Contrato: Celebrado em: 17/11/2015 

Valor. l , 0 0 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO 

3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro: RUA RIO GRANDE DO NORTE, BEIJA FLOR E PATAT IVA N": 0000 00 

C1dade: MINDURI 

Data de inicio· 1 4/11/2015 Previsao de término: 23/06/2016 

Finalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MI NDURI 

4. Ativlljade Técnica 
1 - EXECUÇAO 

PROJETO, TRANSPORTES, PAVIMENTACAO 

ORÇAMENTO, TRANSPORTES , PAVIMENTACAO 

2 - F ISCALIZAÇÃO 

Bairro: VILA VASSALO 

UF: MG CEP: 3 744 7000 

CNPJ: 17. 954 .041/0001 -10 

Quantidade: 

1591.95 

1591. 9 5 

Unidade: 

m• 
m• 

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, TRANSPORTES , PAVIMENTACAO 1591 . 95 m• 

Após a conclusão das atividades técnicas o p·o~ssional deverá proceder a baixa desta ART 

5. Observações 

6. Declarações 

7. Entidade de Classe 9. Informações 

SEM I NDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE • A ART é vãllda somente quando quitada, mediante apresentaç:lo do 
comprovante do pagamento ou conferência no slte do Crea. 

8. Assinaturas · A autenticidade deste documento pode ser verificada no sita 
www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br 

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vfnculo contratual. 

R$7 6 . 419 , 81. AREA DE ATUAÇJ\0 : 
CIVIL, 

CREA·MG 
CNPJ: 17 · 954 · GU/OOOl-lO www.crea-mg.org.br 1 0800.0312732 ~.;.."=" I 

Re~~RehlJ1W~$ilve:or Pago: 67 , 68 Nosso Número: 0000000002813859 

p,.fefto Municipal 
CPF: 413.912.926·34 

10: M•I,IUl O 



17/1112015 Glia 2813859 

• 
CREA-MG Recibo 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS do 
Av. Nvares Cabral, 1600- CEP: 30170.001 Fone: (31) 3299.8700 - FAX: (31) 3299.8720- Belo Horizonte/MG Sacado 

Cedente Agência/Código cedente Vencimento 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 3.394-4/00005780-0 17/12/2015 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 17.254.509/0001-63 

Sacado I Número do documento 

1 

Nosso número 

MARCOS AIL TON PEREIRA 2813859 00000000002813859 

Moeda 

1 

Quantidade .I (X) Valor 
I (=)Valor do documento 

1 

H Dedução 

R$ (Real) 67,68 

Demonstrativo 
I (+) OUtros valores I (=) Valor cobrado 

ART NACIONAL: PROFISSIONAL: MG-130483/D 

IPO: OBRAISERVICO- NOVA ART- NUMERO: 14201500000002814692 

ATENCAO: NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO. 

1AVIA 
7- b7,1Ji e401 

00194.58652 90000.000001 02813.859218 2 00000000006768 SICOOB3174t2 171115 ti ········· 

-------------------------~--- .-------------------- ---- ---



17/11f2015 Guia 2813859 

CREA-MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOI\IIA DE MINAS GERAIS 
Av. Alvares Cabra~ 1600- CEP: 30170.001 Fone: (31} 3299.8700- FAX: (31 ) 3299.8720- Belo HorizonteJMG 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CNPJ 17..254.50910001-63 

Sacado 

MARCOS AIL TON PEREIRA 

Moeda QumtJdade (X) Vela 

R$ (Real) 

Demonstrativo 

ART NACIONAL: PROFISSIONAL: MG-13048310 

IPO: OBRAJSERVICO - NOVA ART- NUMERO: 14201500000002814692 
1"\TENCAO: NAO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO. 

AgirtCiaJ · cedente 

3.394-4/0000578()..{) 

do docmlento 

(+) ~ valores 

o 

(=) Vela cobrado 

Recibo 
do 

Sacado 

1AVIA 
00194.58552 90000.000001 02813.859218 2 00000000006768 SIC0013i7412 171115 tl1 1189 ....... . . 61.68 t411 

--- --- ------------------ ~ ~ ~- -.- -------------------- ---- -· .. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gesti!o Metropolitana • SEDRU 

PLANII.HAORCAMENTARIA DE WSTO!i 

PREFEITURA: Municfpio de Minduri • MG 

OBRA: Pavimentaçlo de Vialsl Públicalsl 

LOCAL: A lameda Patativa Alameda BeiJa Flor Rua Rio Grande do Norte e esauina das ruas Rio Grande do Norte e Minas Gerais. 

REGIÃõfM~S DE REFERfNOA: REGIÃO SETOP ·REGIÃO SUL JUNH0/2015 PRECO DE CUSTO COM A OESONERA~_O FISCAL· LE112.546/2011 e 12.844/2013 
PRAZO DE EXECUCÃO: 02 meses 160 dias) 

ITEM CÓDIGO DESCRJÇAo c• 

1.0 110-0111 INSTAlAÇOES INIOAIS DA OBRA 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) • EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

1.1 IIO·PLA-005 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE 
I ,~•••T•~ •~• VI~I IAI ()() (.;()VÇRN() ()F MINA~ 

1.2 110-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA 

2.0 OBR-001 OBRAS VIÀRIAS 

2.1 OBR-VIA-130 REGULARIZACÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

2.2 OBR-VIA-145 
EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO [STABILIZAOO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INHRMEDIÁRIO, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMCNTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, [XCLUSIV[ AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 00 MATERIAL 

2.3 AQUISICÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE (considerando 30% de empolamento) 

2.4 OBR-VIA-160 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MAT(RIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BCTUMINOSO 

DENTRO DO CANTFIRO DF OBRAS 

2.5 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MAl ~RIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE SOKM (Transporte da lmorunacão. DMT=236 SOKml 

7.6 OBR-VIA-165 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 
2.7 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM ( Tran~]lorte da Ptntura de Ljgação. DMT-236 50Km) 

2.8 OBR·VIA-180 
EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS 

AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 
2.9 OBR-VIA·405 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVACÃO DMT ACIMA DE SOKM (DMT=137Km) 

2.10 OBR-VIA-360 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 20 A 2SKM {Transporte da Brita. DMT=24 95Km) 

2.11 OBR·VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE SOKM (Transoorte da Areia. DMT-62,25Km) 

2.12 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE SOKM (Transporte do CAP. DMT=236 50Km) 

3.0 U~1 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES 

3.1 URB-MFC-010 MEIO-FIO DE CONCRETO PR~·MOLDADO TIPO B • (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO 

4.0 DRE-001 DRENAGEM 

4.1 DRE-SAR-005 SARJETA TIPO 1· 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP·MG 

s.o UM-001 UMPEZA GERAL DE OBRA 

5.1 LIM·GER.OOS LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA ./"" ' 
,., 

./ I VAlOR TOtAl DA OBRA 

l~tvtd J n-~ni ... n 

.(6, r p../ .,/)/Z/'7""7"""'' Marcos AIIIU~~~'v'L 
~~~;~~;~83/0-MG .,.... 

/ José Ron~a Silva - Pre~o municlpio de Minduri - MG 

-....._./ 

/ / José Honalcto aa )!IVO 

Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

-. 

ISS: 

( ) 

UNIDADE QUANT. 

UN 1,00 

M' 6,00 

M' 1.581 95 

M' 237,29 

M' 30848 

M' 1.581,95 

TxKM 448,96 

M' 1.323,98 

TxKM 156 56 

M ' 39,72 

M'xKM 5.441 64 

M 'xKM 1.310 52 

M 1xKM 575,61 

TxKM 1.352 70 

M 1495,51 

M 1497 00 

M' -T1.S81,9s 

I FOLHA N !!: 01/01 

I DATA: 17/11/2015 

3,00% FORMA DE EXEClJCÃO: 

DIRETA 
11 X I INDIRETA 

BOI: 25,57% 

PREÇO PREÇO 

UNITARioS/ UNITARJo PREÇO TOTAl 

BOI C/ BOI 

4.310.36 

1.159,26 1.455,68 1.455,68 

378,90 475,78 2.854,68 

40.98432 

102 1 28 2.024 90 

11,80 14,82 3.516.64 

ENCARGO DA PREFEITURA 

2,96 3,72 5.884,85 

o 37 o 46 206 Sl 

0,79 0,99 1.310,74 

o 37 0,46 72,02 

452,46 568,15 22.566,92 

o 64 o 80 4.353 31 

o 64 o 80 1.048 42 

o 56 o 70 402 93 

0,37 0,46 622,24 

23.51177 

137 82 147,49 23.S31,77 

116,22 120.37 10.123.89 

7.593 36 

13,82 1480 7.593,36 

76.41981 

130483LD 
CREA 

/; 
I 

r 
~ 

\ 

, et~~-~ 
I

' ~,. 
'TJ q 

\,~ ~~ \ \-.. r;· · 
N l

~ 
·':~!Vl ~ç . 



1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA {3,00 X 

1,SOM)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 

ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO 

GOVERNO DE MINAS: 

1,0 Placa 

12.0 -Obras Viárias 

2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO: 

Alameda Patativas: 85,00m x 5,60m = 476,00m2 

Alameda Beija Flor: 110,78m x 4,60m = 509,59m2 

Rua Rio Grande do Norte: (38m x 10m)+{[(7,35m + 7,45m)/2]x2,50m} = 398,50m2 

Esquina das ruas R. Grande do Norte e Minas Gerais: 

[(6,485m + 24,415m+14,98m)/2] x [(5,30m+10,95m+O,SOm+O,SOm)/2] = 197,86m2 

ÁREA TOTAL A SER REGULARIZADA: 1.581,95m2 

2.2 - EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLU~IVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 

M ATERIAL: 

1.581,95m2 x 0, 15m= 237,29mJ 

2.3 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO M ATERIAL DA BASE {considerando 30% de 

em polamento): 

237,29m3 + 30% de 237,29m3 = 308,48m~ 

2.4 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO M ATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS: 

Alameda Patativas: 85,00m x 5,60m = 476,00m2 

Alameda Beija Flor: 110,78m x 4,60m = 509,59m2 

Rua Rio Grande do Norte: (38m x 10m)+{[(7,35m + 7,45m)/2]x2,50m} = 398,50m2 

Esqu ina das ruas R. Grande do Norte e Minas Gerais : 

[(6,48Sm + 24,415m+14,98m)/2] x [(5,30m+10,95m+O,SOm+O,SOm)/2] = 197,86m2 

ÁREA TOTAL A SER IM PRIMADA: 1.581,9Sm2 



2.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE SOKM 

(Transporte da lmprimação. DMT=236,50Km): 

DMT: 281Km + 192Km /2 = 236~50Km 

(1.581,95m 2 x 0,0012t/m 2
) x 236,50Km = 448,96TxKm 

2.6 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 

OBRAS: 

Alameda Patativas: 85,00m x 4,60m = 391,00m2 

Alameda Beija Flor : 110,78m x 3,60m = 398,8lm2 

Rua Rio Grande do Norte: (38m x 9m)+{[(6,85m + 6,95m)l2]x2,50m} = 359,25m2 

Esquina das ruas R. Grande do Norte e Minas Gerais: 

[{6,48Sm + 24,415m+l4,98m)l2] x ((4,30m+10,9Sm)l2] = 174,92m2 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO: 1.323,98m 2 

2.7 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE SOKM 

(Transporte da Pintura de Ligação. DMT=236,50Km): 

DMT: 281Km + 192Km I 2 = 236,50Km 

(1.323,98m2 x 0,0005t/ m 2
) x 236,50Km = 156,56TxKm 

2.8 - EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL 

BETUM INOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS: 

Alameda Patativas: 85,00m x 4,60m = 391,00m2 

Alameda Beija Flor: 110,78m x 3,60m = 398,81m2 

Rua Rio Grande do Norte: (38m x 9m)+{[(6,85m + 6,95m)l2]x2,50m} = 359,25m2 

Esqu ina das ruas R. Grande do Norte e Minas Gerais: 

[(6,485m + 24,415m+l4,98m)l2] x [(4,30m+l0,9Sm)l2] = 174,92m2 

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 1.323,98m2 

VOLUME TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: 1.323,98m2 x 0,03m = 39,72m3 

2.9 - TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE SOKM 

(DMT=137Km): 

DMT: 164Km + llOKm I 2 = 137Km 

39,72m3 x 137Km = 5.441,64m3xKm 

2.10 - TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 20 A 25KM (Transporte da Brita. DMT=24,95Km): 

DMT: 14,90Km + 35Km I 2 = 24,95Km 

(39,72m3 x 1,3224m3/ m 3
) x 24,95Km = 1.310,52m 3xKm 



-

2.11 - TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE SOKM (Transporte da 

DMT=62,25Km): 

DMT: 89,50Km + 35Km I 2 = 62,25Km 

(39,72m3 x 0,2328m3/m3
) x 62,25Km = 575,61m3xKm 

2.12 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE SOKM 

(Transporte do CAP. DMT=236,50Km): 

DMT: 281Km + 192Km I 2 = 236,50Km 

(39,72m3 x 0,144T/m3
) x 236,50Km = 575,61TxKm 

3.0 - Urbanização e Obras complementares 

3.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 4S)CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E REATERRO: 

Alameda Patativas: 79,50m + 85,00m = 164,50m 

Alameda Beija Flor: 56,50m + 49,60m + 108,46m = 214,56m 

Rua Rio Grande do Norte: 2,00m + 30,57m + 38,00m = 70,57m 

Esquina das ruas R. Grande do Norte e M inas Gerais: 6,485m + 24,415m + 14,98m = 45,88m 

PERÍMETRO TOTAL= 495,51m 

,4.0-Drenagem 

4.1- SARJETA TIPO 1- 50 X SCM, I= 3%, PADRÃO DEOP- MG: 

Alameda Patativas: 79,50m + 85,00m = 164,50m 

Alameda Beija Flor: 56,50m + 49,60m + 108,97m = 215,07m 

Rua Rio Grande do Norte : 2,50m + 31,57m + 38,00m = 71,5Sm 

Esquina das ruas R. Grande do Norte e Minas Gerais : 6,485m + 24,415m + 14,98m = 45,88m 

PERÍMETRO TOTAL= 497,00m 

Minduri, 17 de novembro de 2015. 
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.MEMORIAL DESCRITIVO 

O~~yp:~ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM ASFALTO CBUQ E INSTALAÇÃO 

D~.:itJ~ ~~OS. . 
LQ,~_Ç,(.:R· RIO GRANDE DO NORTE (PARTE), R. MINAS GERAIS (PARTE), .. 
A~'-l.~~~pATATIVA E ALAMEDA BEIJA FLOR (PARTE). . __.· -... 
MINDJJRl ·-:- MG . . 

·: .:-iu?<~·.. . 
ÁRE*:tOTAL: 1591 95m2 

;- . ;,.~ ... . 1, . , ; _. ' 

. .!·- ·:. ~ 
1 - CONSIDERAÇÕES: . 

·; ·i<~-~~~-. I 

· · :;! · · . .: 1.1 - As especificações destinam-se a definir perfeitamente 
todq·~ .Os materiais e serviços a serem executados. · · 

. t'~.J.~.\.:i ~ ;· : : . 
. / /~~? _·: ·. 1.2 - A obra será executada de acordo com o projeto, planilha · 

de· c~S)ô;:;especifica·ções técnicas e normas da ABNT - Associação Brasileira de 
NoTfu~~~,t écnicas. ·. . · . · . 

·.)J;' < · · · 1.3 - A obra está prevista para um período de execução de 02 
mesêS: ·.:~ . . 

~ . ·~ . '. \ . -_; ·:: .. ; .: 

~ - '\_;~ : .. -... :. ~-- .• . 
· :: ·.~ '~.; ~; ;_; · 1.4 - ·· A empresa deverá providenciar todas as licenças, 

re.f~~r:Jp,~/: . aprovações e autorizações junto ·a. todos os órgãos ambientais 
r~~~~yeis ~-~la autorização para a execução da obra, inclusive a aprovação do 
prpj~t.Q. executtvo. 

. -."· .... ·: .. ·-~.?-~ - ~ ':"'. : . 

. ~ ~i: \\b~ .::;·:. . 1.5 - A empresa deverá providenciar a abertura da matrícula 
d~;;~:~ryto .ao INSS (matrícula C E I), e ao final da construção, providenciar ;a . •. . ., 
.b~f'~~Íf~~.~.rização da obra, ficando condicionado o "Recebimento Definitivo dai 't t··: 
O~~}~~!lte após a entrega da CND (Certidão Negativa de Débitos) da qbra. · · · 

·~·} ~ -i- ~ t ,y~ :· -~ . • ~~'t·' ' 'J! ' <O • 

· ·· )~~~:·!·_.~: .- . 1.6 ~· A empresa deverá fazer um relatório' (Livro Diário de . 
.Obf:AAr ;para o registro diário de ·todas as ocorrências da. obra, mantendo-o na 
~~~~i~bs os. dias deverá ser anotado os· serviços, mão de obra (nú~ero de 
ft~~~t:.i9~ .e ,cargos) e materiais empregados, e também qualquer fato referente 
êd:}J!r~~n,ro;· intempéries, mudanças, adaptações, todas as· visitas realizadas a .. 
obt~~~J#.:~~ãb ser anotadas, o fiscal deve~á assinar juntamente com o engenheiro;: ... ! 
r~~~~yel. pela obra diariamente o Livro Diário de Obras, deve ser feito em · ... 
du~~.as, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra. 

"'I-" '~ ·. . . 
·.~~ .. ·.• r.· : .... 

, ,.;_i;~~~L;_· · 1.7 -~A empresa deverá manter na obra para consulta uma :-,..: 
p~~?~·. ~odos os projetos assinados, além dos projetos diário dos · 
fl:lfl~ps ·durante toda a execução da obra. · . · . 

~ -~t 't "-~~··\: . \' . 

)~\~~t(:: ' . . . 
.... "'l Y.'f'~··· 

:;;~tf~J. 
. ; ··. 



· ··~,H;~r. ;: :\ •... 
\.~ .• ~~t"';.•llo' 1 ~·t• .. . . . 
:;.:1-t-~.(,t:t:;.;:-_ ·. ·. ; ~ .8 - · Para a execução dos serviços, a empresa contratada 

i~fl:t~(fi~~~nte . terá . que atender todas · a~ NORMAS TÉCNICAS DE 
~~~Ç~_ DO T_RABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação vigente, os 

- re~t(~q~;~·~.E;lverão ser entregues a fiscalização até 30 (trir:tta) dias após o iníc· y._,ú_n_i_c, ....... /J 
dQ .. s·"'·s·~·~s ··' .._'b q/ 
.• ~ . . ":"•:'- ~Y~-< ~ · . . " 0:: 

""::~ /.~ ':-:·· •: ··. • • • .:: . ~ t 

• '· .... ' • ' 01 FI _a 1 ~ · .·.,~:~~: -~·~:\.· -; s ~L -· 

';)·.~.}.<;~,~t: :.·.:· ... '.:. 2 -INSTALAÇÕES INICIAIS ~~: 7fh~~ 
. .. ~- ... I,' I . "'JI':.~ . 

,;·! ~-~/-~,·: .~~ f:·~. (: ·.· . . . ...~ 
. ::':\}i< · Deverá constar no local a placa de· obra em chapa galvanizada 

0,26~:ctinforme manual' de identidade visual do Governo de Minas. 
i;:J..·W~;~·i_;·:.'-< • ;< -~' A empresa vencedora, deverá construir um barracão de obras 

er;l;F .. ~.~-~~~. _qe _ .. 6,00m2 (seis metros quadrados para guardar as ferramentas 
ut~~s. ·no : decorrer dos serviços. ·O . referido barracão só deverá ser 
d~fh9~tádó depois de todos os serviços serem concluídos e recebidos pelo fiscal 
da·. obra::·· 

~ t: ~· ~~ J7 : 

• • • ~ • •• · .i.; 

·:i;}@I~;; ·~.>; :.~ ~::::z:::o sub-~~0 
.. . ~· .. i ~ . : , . ~ 

) ;' .:,t ; /:~; t. •• ;" • 

· · '!:· ..-_. : · Toda regularização do sub-leito dever~ ser executada com 
eqúfp.â~en.tos apropriados e de maneira uniforme. · · 

.i .. :t f:';···.: A execução da base deverá ser efetuada com material .de boa 
quatíttàde, 'espalhado e compactado numa espessura mínima de O, 15m. 
'.:'}}W't·r: · .. Todo o transporte, carga e descarga deste material, ficará à 
~~Qf>,pp ._município. · · 
; t', ~i ~:;. . . . Depois que a área que receberá o CBUQ estiver compactada, 

oom-.:os"-'cair:nentos respeitados e sem poeira, a mesma receberá uma demão de 
ifi!p~~Çã9' com material betuminoso (CM - 30), dil~ído conforme especificação· : 
qo\.f~D;ii~n~é . · · · · · .-~ ,. 
···:;,W(,;·/.i}'::' . Na etapa seguinte que é o lançamento da pintura de ~igação' ' ,. 

tô.9.~~~i~.~~· qeverá ~er varrida, e caso seja necessário lavada se a varreção não 
âti~~i[~~}~~l;l_impeza d~ me~ma. . . ,. . . 
, · '_\.~ ,··;., ( .. · · A aphcaçao da p1ntura -devera ser efetuada com o matenal em 
terp~r~1~~a e diluição conforme especificações· ~o ·fabricante. Não será aceita 
qú.é\lRJu~r,latteração nas referidas especificações. · 

:n~(L~;,"., ·. 4- URBANIZAÇÃO 
\ ··• ~ ., .; . 

• •.\ ·'1' : o • 

. ·~ :·~(.)·i · · Ao longo de todo o perímetro da área asfaltada, deverão ser 
asS:~qt~~os meio-fios de concreto . pré-moldado tipo 8 (12x18x45), conforme 
~~Ção na planilha orçamentária. 

, . .'t"~·:·_~'./ :. . Já a execução das sa~etas serão efetuadas a cargo do 
m~rli61p1o ·;e deverão ser executadas nó período de obras, 

• r • . '· .. , . , 
qq~to~ as especificadas na planilha. 

· ·: ·~,á~·j_\F; · ·. . . 

}~r1;r:~f.\ ·:"' · · · · 
·::t.D';:.· . 



As rampas para acesso serão efetuadas pelo município dentro 
dos padrões exigidos, logo que os passeios estiverem executados. 

A execução do. concreto betuminoso · se fará de maneira 
uniforme, imediatamente após o lançamento da pintura de ligação e não poderá 
ser de espessura inferior a 0,03m em qualquer ponto da área pavimentada. 

· A massa deverá ser lançada na temperatura adequada, não 
podendo a mesma estar com temperatura abaixo da recomendada, sob pena de 
perda dos serviços. 

A limpeza fina da obra · deverá ser criteri9sa e não será 
permitido deixar qualquer tipo de material de obras no local. . 

Logo após a limpeza deverá ocorrer a vistoria final por parte do 
Município, caracterizando assim a conclusão da obra. 

Minduri-MG, 17 de novembro de 2015. 
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õ. .. - ;::a~ 
A Prefeitura Municipal de Minduri , Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Penha , n° 99 , Bairro Vila Vas:~ 
no CNPJ sob n.0 17.954.041/0001-10, isenta de Inscrição Estadual, através da Comissão Permanente de Licitação de 
Minduri - MG , torna 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: 

Entrega de Envelopes para Habilitação e Proposta Comercial 

Data/Hora: 09/05/2016 às 13:45 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG . 
Rua: Penha, n° 99- Bairro Vila Vassalo- Minduri - MG- CEP: 37 447-000. 

Abertura dos Envelopes de Documentação 

~ta/Hora : 09/05/2016 às 14:00 horas 
._.;cal: Prefeitura Municipal de Minduri - MG . 
Rua: Penha, n° 99 -Bairro Vila Vassslo - Minduri - MG- CEP: 37.447-000. 

"bertura dos Envelopes de Proposta 

Data/Hora: 09/05/2016 às 14:00 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG . 
Rua: Penha, n° 99- Bairro Vila Vassalo- Minduri- MG- CEP: 37.447-000. 

Retirada do Edital 

Para obter o Edital completo os interessados deverão manifestar seu interesse junto a Comissão de Licitação de Minduri -
MG , na Rua Penha , no 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 17:00 horas. 

O Edital deverá ser retirado no endereço acima citado e será fornecido a todos os interessados , Gratuitamente. 

_!)1 - Da Disposição Legal 

A presente Licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 00512016 será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 

02- Do Objeto 

A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução 
e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no 
Município de Minduri - MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I 

Materiais e Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
1471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri - MGI 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 2015. 

... 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - F 326-1219 - Fax: (35) 3326- 444 
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03 - Dos Anexos 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

• Anexo I - 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 Físico 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 
documentação; 
• Anexo XIII- Modelo Declaração de Recursos Materiais e Humanos deverá ser entregue junto com a documentação. ---...., 

u4 - 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 
"Proposta", em envelopes lacrados e separados , contendo, em sua parte externa e fronteira, além da razão social ou 
nome do licitante, os seguintes dizeres: 

Envelope 01 (documentação) 
Prefeitura Municipal de Minduri - Minas Gerais 
Comissão Permanente de Licitação - Data e Hora da Abertura 
Tomada de Preços n. o 005/2016 

Envelope 02 (proposta) 
Prefeitura Municipal de Minduri - Minas Gerais 
Comissão Permanente de Licitação - Data e Hora da Abertura 
Tomada de Pre_ços n. o 005/2016 

4.2 - Expirado o prazo para a entrega dos envelopes supracitados, não serão admitidas quaisquer retificações das 
;-<>postas 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 constituída, 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 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 incluído no envelope de "Documenlaç!lo". ~ • ~ 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo- Fone. 26-1219- Fax: (35) 3326-1444 1A 
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5.4 - As empresas interessadas em participar da referida licitação, deverão obrigatoriamente visitar o local da execução da 
obra para conhecimento. Esta visita técnica deverá ser feita por Engenheiro Civil responsável da empresa ou por um 
representante legal desta empresa e estar devidamente credenciado para que sêja feito previamente o seu cadastramento 
( CRC ) ou poderá ser feito no dia da Visita Técnica já agendada, documento este que será expedido pela Prefeitura 
Municipal de Minduri/MG para tal visita, que deverá também estar devidamente munido da documentação de 
representação da empresa interessada autenticada em Cartório e juntamente com a apresentação do documento de 
Identidade no ato da Visita Técnica. No caso de engenheiro civil da empresa , o mesmo deverá estar munido e apresentar 
a sua carteira profissional atualizada para a verificação. Os participantes interessados em participar deste certame 
deverão comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Minduri/MG para a visita técnica acontecerá no dia 02 de maio 
de 2016 , impreterivelmente às 14:00 horas , esta visita técnica será coordenada pelo Secretário Municipal de Obras e 
Engenheiro RT do Município de Minduri/MG ou por um responsável delegado pelo Município , partindo da sede da 
Prefeitura Municipal de Minduri - MG , situado à Rua Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta cidade de Minduri - MG, 
onde as empresas interessadas poderão examinar as condições e local das obras a serem realizadas, visando obter 
informações e esclarecimentos necessários referente a execução dos serviços , Objeto deste certame 

5.5 - A visita técnica terã 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 alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações sobre as condições 
locais pertinentes a execução do objeto deste certame não serão argumentos válidos para reclamações futuras no 
processo. 

5.5.4 - Os custos decorrentes da visita técnica correrão por conta da Empresa interessada. 

5.5.5- Não será expedido atestado de visita técnica para empresas interessadas que não se identificarem no ato da visita 
e que comparecerem posteriormente à data , local e horário já agendados neste Edital , sendo que os mesmos deverão 
estar portando e apresentar toda a documentação exigida para representa_ção da empresa interessada junto ao 
Engenheiro Responsável do Município de Minduri - MG . 

5.6 - Ao final da visita técnica deste mesmo dia agendado neste edital , será expedido pelo RT da Prefeitura de 
,.-._,duri/MG o " Atestado de Visita Técnica " , conforme Anexo 111 , documento este que deverá ser apresentado pela 
..... 1presa juntamente com os demais documentos exigidos neste edital para a participação no dia da abertura dos 
envelopes de Document~o e Propostas. 

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) até as 14:00 Hs do dia 02 de Maio de 2016 em conforme previsto no §2.0 , do Art. 22 da Lei Federal n.0 

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; 
• 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. 

5.1 O - Os documentos exigidos para cadastro deverão estar autenticados ou ser apresentados em origi 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial· 

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 -1 
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6 ·Da Documentação (Habilitação) 

6.1 - O envelope n. 0 1 da documentação para habilitação I participação deverá conter os seguintes documentos: 

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

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

6.1.4- Contrato Social e última alteração contratual em vigor devidamente registrado; 

6.1.5 - Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Minduri- MG ; 

6.1.6- Prova de inscrição 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. 

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 - Declaração 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. 1 . 12 - Atestado de Visita Técnica , conforme Anexo 111 do Edital . 

6.1.13 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6. 1 .14 - Carta de Credenciamento , conforme Anexo I do Edital. 

6.1.15- Termo de Renúncia , conforme Anexo IV do Edital. 

6.2. - Documentação para Qualificação Econômico-Financeira, consistirá em: 

~. 1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2015), já exigíveis e apresentados na 
11a da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou 

l::ialanços Provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta; 

6.2.2- 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 -

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 

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

Ativo ~otal. 
Rua Penha, 99 - Vila vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado, e as sociedades limitadas deverão apresentá-lo, 
assim como as demonstrações contábeis, através da cópia 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.0 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 compatíveis com o objeto licitado, devendo o atestado indicar local, natureza, quantidades, prazos e outros 
dados característicos da obra executada (em um único atestado). 

6.3.3- Atestado de Visita Técnica, anexo 111, fornecido pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG , comprovando que o 
interessado compareceu ao setor para conhecer as condições locais pertinentes à prestação dos serviços. 

~ 

1- Toda documentação 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 Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o reconhecimento dos encargos 
centralizado, devendo, desta forma, 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 
apresentados 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; 

_M - A comissão de Licitação, para fins de conferência, reserva-se o direito de exigir os originais dos documentos 
esentados 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 substituído por cópia autenticada, 
podendo dar-se a autenticação pela própria Comissão à visita do original. 

07 - 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 Públi~ perdurar o 
motivo determinante da puniçao ou até que seja promovida a reabilitação; cJ7 / -

~ Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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c) Empresas que se encontrem sob falência decretada, concordata/recuperação judicial e extrajudicial, 
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 formas de constituição. 

7.2 - Constitui fato impeditivo de participação na presente Licitação a não apresentação dos documentos solicitados e 
exigidos neste Edital. 

7.3- Nenhum preposto poderá representar mais de uma empresa licitante. 

08 - Da Proposta 

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 

. ..AU 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 as exigencias 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 máximo 02 (dois) meses a contar da data 
de assinatura de contrato 

8.5- Cronograma físico-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. 

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 BDI, informando inclusive as alíquotas de 
)-<\postos 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, BDI e quaisquer outras despesas, taxas e emolumentos 
incidentes; 

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

8.1 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. 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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8.12 - Na hipótese de não estar expressamente consignado na proposta apresentada, o prazo de validade da mesma 
será de 60 (sessenta) 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. 

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 

..C.Omissão de Licitação e pelos licitantes presentes. 

9.3 - Encerrado o procedimento constante do item 1 O 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; 
9.5.2 - Apresentam preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de mercado e, 
9.5.3 - 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, BOI ou 
LDI, conforme item 9.1 do Acórdão TCU n° 950/2007- plenário de 23/05/2007, publicado no DOU em 28/05/2007, que 
tenha valor inexeqüíveis, 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 responsável pela elaboração do orçamento, com 
~icação do número de sua carteira profissional (CREA); 
_ ..>. 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 325/2007 - Plenário do Tribunal de contas da União, devem ser seguidas as seguintes 
premissas acerca dos componentes de Lucros e Despesas Indiretas- LO I: 

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 personalística, 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 LO I. 

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

1 0.1 - A Comissão analisará minuciosamente as propostas econômicas das licitantes, julgando-as segundo os critérios 
estabelecidos neste Edital. 

10.2 - Para efeito de julgamento , as propostas de preços serão classificadas pela ordem crescente dos preços 
ofertados , sendo considerada vencedora a licitante que , bem como obedecidas todas a exigências deste edital , 
inclusive de especificações Técnicas , oferecer o MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL, apresentado em forma de 
maior desconto linear aplicado no BDI referencial em todas as composições de serviços discriminados; tendo como 
referência valor TETO da planilha orçamentária elaborada pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG , detalhad~ 

formulário específico. Deverá ainda, vir expresso na planilha orçamentária de preços da empresa licitante o valor 
bônus e despesas indiretas - BDI, adotado para a execução do objeto licitado já considerados todos os custos 

lliretos e indiretos, acessórios e encargos tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, incidentes 
sobre o r~o. 

10.3 - Não se considerará qualquer oferta vantajosa não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas 
ofertas das demais licitantes. 

1 0.4 - 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 . 
............. 

1 v.8 - Não se desclassificarão propostas pela simples ocorrência de vício que, a juízo da Comissão, puder ser sanável, 
sem 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 fa lhas 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. 
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11 .3 - Dos atos e decisões relacionados com a Licitação cabe Recurso, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação de licitantes; 
b) julgamento das Propostas; 
c) anulação ou revogação da Licitação; 
d) aplicação das penalidades de multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG. 

11.4 - A intimação dos atos referidos nas alíneas deste edital , será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo 
para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos das licitantes no ato em 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 deste edital terão efeito suspensivo, até que haja decisão da autoridade 
competente. 

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

~ .7 - Os Recursos interpostos deverão ser comunicados, antes da decisão da autoridade competente, às partes 
.. oleressadas, que poderão 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 das exigências deste edital recaírem em dia sem expediente na 
Prefeitura, o prazo será transferido automaticamente para o primeiro dia do seu funcionamento. 

11 .1 O - Decairá do direito de impugnar dos termos do presente Edital a licitante que, tendo-o aceito sem objeção, 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 feita 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: 

1 
.:>tações Orçamentárias li Reduzido IIDescrição das Dotações Orçamentárias I 

2.05.01.15.451.009.1.0019- 449051 D Pavimentação Asfliltica em CBUQ com 
Melhoramento de Vias Públicas de 

Minduri • MG 

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, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, 
de que tratam os apresentado no Anexo constante 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 a sinadas e quitadas pela O TRATADA de 
acordo com as exigências do CREA 

' 
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14- Das Condições Gerais para Contratação 

14.1 -A contratação será formalizada mediante assinatura do Termo de Contrato, conforme minuta constante do Anexo 11 
deste Edital. 

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

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 neste 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. 

4.4.1 - 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 neste 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. 

14.6- As disposições do subitem 14.4.1. não se aplicam às licitantes convocadas que não aceitarem a contratação 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. 

~.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 
paralisação, 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 específicas, plenamente justificadas 
pela licitante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , que deverá s~bmet o pleito à análise 
prévia da Prefeitura, que poderá aprová-lo ou não. 

' ~. 
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14.14.1 - No caso de subcontratação parcial dos serviços, a subcontratada deverá comprovar possuir 
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. 

14.15 - 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 tornar manifesta a sua inidoneidade ou incapacidade técnica. 

15 - Da Garantia Contratual 

15.1 - A licitante vencedora, para garantia do fiel 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 8.666/93 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 restituída após a execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente, pela variação "pro 
rata tempore" do IGPM. 

16 - Da Fiscalização da Obra 

16.1 -Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar objeto desta licitação 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. 

---._3 - O Município reserva-se o direito de não receber os materiais e/ou serviços em desacordo com o previsto neste 
... strumento 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 fiscal ização, sem 
ônus para a Prefeitura. 

17 - 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- Concluído 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 22 edera: 8.666193 e suN~es. ~ 
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17.3.1 . A empresa contratada se obriga a manter na obra o "Livro de Ocorrências" ou Diário de Obras, 
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 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais 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 
.r:ta 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 8.666/93 e suas alterações, sem 
prejuízo da responsabilização 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 
cancelamento do mesmo; 

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 neste Edital, ou desistir do mesmo; 
b) não manter as condições de Habilitação, 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 ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri- MG. 

~.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, 
.J 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 físico 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 público, 
desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas situações. 

18.9- As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios 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, fica~tantes obrigados 
a aceitar a ordem de compra ou serviço que porventura lhes seja env~ _ ~ ~ 
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19.2 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração/apresentação das propostas de que tratam a 
presente licitação. 

19.3- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, devendo protocolar o 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. 

19.5 -A adjudicatária fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões no objeto licitado, até o limite de 25% (vinte e 
cinco 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 Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Minduri - MG , na Rua Penha , n° 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. 

José Botelho 
Presidente Com. Perm. de Licitação de Minduri - MG 

De Acordo:-~~\ --~~~~~t \~~teM._ 
~igo Ematnéfacil >en 

Assessor Jurídico do Municipio de Minduri _ MG 
OAB/MG 105711 

\ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - F . (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 • municipio@minduri.mg.gov.br 

FORMULARIO DE PROPOSTA 

Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a 
execução e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas 
no Município de Minduri • MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I 

Materiais e Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
1471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri - MG~ 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 2015. 
Tomada de Preços n° 005/2016 e Processo Licitatório 021/2016 
Dotação Orçamentária ~.05 . 01.15.45I.009.I.OOI9 - 449051 
Abertura dos Envelopes será no dia 09 de Maio de 2016 , as 14:00 Horas , Local Sala de Reuniões da 
Prefeitura Rua Penha n° 99 Bairro Vila Vassalo Cidade de Minduri I MG. 

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

conhecimento e na da sobre as Públicas. 

Licitante Convidado : 

Nome/Razão Social : 
Endereço: 
Cidade: 
Email da t-rntnr.,.•~!:tl 

NO 
CNPJ: 

Bairro: 
Cep: 
Fone: 

PLANILHA DE SERVIÇOS - PROPOSTAS 

Item Código Descrição dos serviços Un. Quant. P. Unit. P. Total 

Planilha de Engenharia Anexa em CO 
...........,_ 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 

Marcos Ailton Pereira 
Engenheiro Civil - CREAMG no 130483/D 
R.T. da Prefeitura Municipal de Minduri/MG 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:-----

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:-------

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

DATA DA PROPOSTA: / ___ _...;! _ ___ _ 

~1 :-ú'bv ,..,.;;/ 
.§ 

~ \ ~ 

.!! ~~~ ~j e s-
\0,~:-
~-

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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ANEXO 111- ATESTADO DE VISITA TECNICA 

PROCESSO N.0
: 021/2016 

TOMADAS DE PREÇO: 005/2016 

Licitante: Pavtcan Pavimentação e Terrapfanagem LTDA 
Endereço: Av. Almirante Barroso W 251 Vila São Geraldo. 
Cidade· Varginha 
Estado Minas Gerais 
Telefone: (35) 3212-1338 
FAX. 
CEP: 37030<)20 
CNPJ· 03 091 412/0001-72 
Hora da Visita: Será as 14:00 Horas do dia 02 de maio de 2016 

Representante: 

Nome. Elder Neder do Santos 
Cargo. Engenheiro C1vil 
CPF · 066.082.476-05 

Pelo presente instrumento. a Prefeitura Municipal de Minduri - MG através de st 1 

representante abaixo identificado, ATESTA. para fins de participação no Processo Licitatór o 
no 021/2016 e TOMADA DE PREÇOS n° 005/2016, que a empresa ac1ma identificada 
participou da Visita Técnica para a Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Melhoramento 
de Vias Públicas de Minduri - MG,referente ao Convênio 1471001680/2015 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 mpresa · 
Elder Neder do Santos 
Cargo: Engenheiro Civil 

co:= : 066.082 476-05 

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 



Crescimento e 
Município de Minduri 

www.minduri.mg.gov.br- municipio@minduri.mg.gov.br Todos por Minduri 
Admlnlstraçlo:201312016 

ANEXO 111 - ATESTADO DE VISITA TECNICA 

PROCESSO N.0
: 021/2016 

TOMADAS DE PREÇO: 005/2016 

Licitante: Construtora Niemeyer L TOA 
Endereço: Rodovia BR. 491 KM. 10 
Cidade: Três Corações 
Estado Minas Gerais 
Telefone: (35) 3214-1344 
FAX: (35) 3214-1417 
CEP: 37410-000 
CNPJ: 07 636.375/0001-91 

Hora da Visita: Será as 14:00 Horas do dia 02 de maio de 2016 

~ Representante: 

Nome. João José 
Cargo: Gerente Geral 
CPF: 180.570.806-63 

Pe!o presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Minduri - MG através de seu representante abaixo 
identificado, ATESTA, para fins de part1cipaçao no Processo Licitatório n° 021/2016 e TOMADA DE PREÇOS n° 
005/2016, que a empresa acima identificada participou da Visita Técmca para a Pavimentação A. fáltica em 
CBUQ com Melhoramento de Vias Públicas de Minduri - MG,referente ao Convênio 1471001f80/2015 e 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigaçõ'"'s re1ativas 
ao objeto licitado, atendendo, dessa forma, às exigências do Edital. 

Cargo· Gerente Geral 
CPF: 180.570.806-63 

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 



A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MINDURI 

09/ 05/ 2016 

TOMADA DE PREÇOS N o 005/2016 
PROCESSO LICITATORIO N o 021/2016 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 
CNPJ: 07.636.375/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasi l (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN , este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas f il iais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet , nos 
endereços <http:l/www.receita.fazenda.gov.br> ou <http:l/www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:44:47 do dia 14/03/2016 <hora e data de Brasíl ia> . 
Válida até 10/09/2016 . 
Código de controle da certidão: 39AC.574A.4BC8.5C02 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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13104/2016 SEF/MG- SIARE 

-_, ... § l'unic;P;j6 f-,.·};;ii SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS tk:.J:r ~ ·;~r~-:..;_,;? 

·~ .. s_Ob 2 ~ 
_... -rJJr Cl 

CERTIDÃO EMITIDA EM : \~ ~ 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS '""""' '"! 13/ 04/ 2016 . ' I 

' '7" -.r 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
12/ 07/20 16 

NOME/ NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6933847 49 .00 -
09 CNPJ/ CPF: 07.63 6.375/0001 -91 SITUAÇÃO : At ivo 

LOGRADOURO: RODOVIA BR 4 9 1 NÚMERO: 

COMPLEMENTO: KM 10, BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 3 7410000 

DISTRITO/ POVOADO: MUNICÍPIO: TRES CORACOES UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda 
Advocacia Geral do Estado; 

Pública Estadual ejou 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura !)Ública ou re~istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arro amento, de sentença em ação 
de s~araçao judicial, d1vórcio, ou de_parti l ha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis~. esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento I Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empres~ alcançando débitos tributá r ios do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívi a Ativa. 

I 
IDENTIFICAÇÃO 

I 
NÚMERO DO PTA 

I 
DESCRIÇÃO 

I 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mJ:.gov.br = >certidão de débitos tributários= > 

certificar ocu mentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 201 6 000150 298632 

r 
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctri/SOUCDT/DETALHE_746?ACAO=VISUALIZAR&numProtocolo=2016021052301&autenticacaoModel=rOOABXNy. . 1' 1 

h 



Prefeitura Municipal de Três Corações - MG 

Secretaria de Finanças 

Certidão Negativa - N° 3886 

lnscnção Mum~ Nome I Razão Social 

543719 l [C~nstrutora Niemeyer Ltda 

Nome Fantasia 
r-

_g'F/CNPJ 

07 636.375/0001-91 

Atividade'F>rincipal 

I Obras de terraplenagem 

Endereço Número Complemento Bairro 

Rodov1a Br 491 KM 1 O - Zona Rural i Barra da Palmela 

Cidade UF CEP Fone 

Três Corações MG~: 37.410-000 1 (35) 32141344 

Fax 

L (35) 32141417 

A Prefeitura Municipal de Três Corações conforme preceitua o Art. 698, <13 La Grpl eren t ar 149 
de 31 de Dezembro de 2003- Código Tributário Municipal- combinado com o disposto no Art. 205 da Lei 
Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - Certifica que o contribuinte, em 
relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Municipal. 

A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos 
que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Ml-!oiotxal rre 
prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 
1966 - Código Tributário Nacional. 

Certidão expedida com base na Lei Complementar 149/2003 (Código Tributárid Municipal). 

Válida até o dia 4/7/2016 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico 
www.issnetonline.com.brffRESCORACOES. 

Três Corações, 5/4/2016. 

unicipal de Finanças 

Qualquer emenda ou rasura torna sem efeito esta certidão. 



19/04/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Em presa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 13356966&VARPessoa=13356966&VARUf=MG&V ... 

CAl 
C..C.. IXA ECON Ó M IC . .C.. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0763637510001 -91 

Razão Social: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

Endereço: ROD BR 491 KM 10 I ZONA RURAL I TRES CORACOES I MG I 
37410-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/04/2016 a 17/ 05/2016 

Certificação Número: 2016041801255225573923 

Informação obtida em 19/04/ 2016, às 08:15:52. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htlps:/twww stfge catxa.gov.br/Em presa/C rf/Crf/F geC F Sim pri m i r Papel asp?VAR PessoaMatriz= 13356966&. VAR Pessoa= 13356966&. VAR Uf= M G& VAR lnsc. . . 111 
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e Secretaria da Mocro e Pequena Empresa da Presidência da República 

Secretaria de Racionalização e Simplificaçllo 

N" 00 PROTOCOLO (Uso da Junlo Comemal) 

.. 4 Departamento de Registro Empresarial e Integração 

Secreta roa de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede la< em outra UF) 

31207408691 
1 - REQUERIMENTO 

C6<fogo da Natureta 
Jurídica 

2062 

N" de Malricula do Ag 

A~1ar do Coméroo 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME: CON STRUTORA NIEM EYER L TOA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a v.s• o deferimento do seguinte ato: 

N" DE CóDIGO CÓDIGO 

OTDE DESCRI ÃO DO ATO I EVENTO 

ALTERACAO 

CON SOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

TRES CORACOES 

Local 

16 Abri12015 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

AL TERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

~ DECISÃO SINGULAR 0 DECISÃO COLEGIADA 

Nomo(s) Emprosarlal(a is) igual(als) ou s emelhante(&): 

o stM D SIM 

DNÃO_I_I_ D NÃO _I_/_ 

Data Responsavel Data Responsável 

N° FCN/REMP 

111111111111111111111111 
J153290784848 

Processo em Ordem 

A decisão 

__ , __ , __ _ 
Data 

Responsável 

11111 

4° Exigência 5" EKigência DECISÃO SINGULAR 
O Processo em cxigêncoa. (Vide despacho em folha anexa) 

2" Exigência 3" Exigência 

[BJ Processo deferido Publoque·se e arquive·se 

O Processo indeferido. Publique-se. 

DECISÃO COLEGIADA 

O Processo em exigênCia . (VIde despacho em folha anexa) 

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

O Processo indeferido. Publique-se. __ , __ , __ _ 
Data 

OBSERVAÇÓES (') 

~~'~ r 

Vogal 

o o 

2• Exigência 3° Exigência 

/_ \~ JUNTA COMERC IAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
t_'ií:'A~ UltTtFICO o REGISTRO SOB O NII0:6495897 
- ~~o<;. EM 23/04/201 6 
KONS f K\JTOKA NI€MEYE.R llOAit 

PHOTOCOt.O: 161263.698·8 

Presido AHH88278 

~t~ 
'~~~/P tf~ Junta Comercoal do Estado de Monas Gerao~'· 9 J"""\ o 

~~~:;r:Z,.,certofico regostro sob o n• 5495897 em 23104f.!O~ Em esa CONSTRUTORA NIEME:YE TOA, Nire 7408S91 e protoçolo 152636986 -
"-::IH">" 171041201 5. Autenticação · 7A C 1298AD1 D45533AOA38 D37B7BBC031 E BEBE. Marinely de Paula Bomfim - S etária-Geral. Para validar este 

documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e info r n• do protocolo 151263 698-6 e o código de segurança cYiw Esta cópia foo autenticada 
digitalmente e assinada em 27/04/2015 por Mar' ely de Paula Bomfim- Secretána-Geral. 

pág. 114 
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~OIITIOLLIR 
CONTABILIDADE 

CONTRATO SOCIAL 

CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

SORA YA CORREA KA YEUQ. brasileira, divorciada, do lar, natural de Belo Horizonte/MG, 
residente na Rua Urbano Reis Campos n. 120 Centro- CEP 37190-000 - Três Pontas/MG, 
portadora da carteira de identidade n.0 M-1.083 .981 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n.0 502.760.346-00, nascida em 05/12/1960; .... ..... ........ .......... . 

ROBERTA BARONI NIEMEYER, brasileira, casada com separação total de bens, industrial, 
natural de Varginha/MG, residente na Av. Manoel Dini.z, 70 - Bairro Industrial J.K - CEP 
37062-480- Varginha/MG, portadora da Carteira de Identidade D0 MG-1 1.383.004 expedida 
pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 042.425.096-93, nascida em 20/01/1981; .................... .. 

De comum ~do resolvem resolvem constituir uma sociedade empresária limitada, \ 
conforme as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente outorgam e aceitam a saber: · 

PRIMEIRA - A sociedade girará sob a razão social de CONSTRUTORA NIEMEYER 
LTDA, com sede a RODOVIA BR -191, KM IfJ - ZONA RURAL- CEP JU/fJ-(J(J()- TRtS 
CORA.Ç(JESIMG, cujo prazo de duração será pôr tempo indeterminado e iniciando suas 
~ividades em 10/10/2005. 

SE(i(JNDA - O objetivo social da sociedade será de SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
EM GERAL, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEIS E A COMERC/ALJZA.ÇÃO DE PRODUTOS ASFÁL'I1Cay. M4&Ç.4 
ASFÁLTICA E EMULSiJES. 

TERCEIRA- O capital social da sociedade será de R$275.000,00(Duzentos e setenta e Cinco 
mil reais) divididos em 27S.OOO(duzentos e setenta e cinco mil) cotas no valor nominal de 
RSJ,OO(Um real) cada uma, que será integralizado da seguinte maneira: O Valor de 
R$2.750,00(Dois mil e setescentos e cinqüenta·reais) em moeda corrente do pais, neste ato e o 
restante no valor de RS272.250,00(Duzentos e setenta e dois mil e duzentos e cinqüenta 
reais) representado pelas máquinas: 01 Rolo pata curta, rebocavel marca DYNAPAC, 01 
grade GNL niveladora com 28 discos de 18, marca TATU, 01 distribuidor LANCE 2500 
est.mod. com distribuição em faixa, 01 trator agrícola de roda, Ford, modelo 4630 STD, ano 
1995 serie DA 1597 e 01 trator agrícola de roda FORD modelo 5030, serie N.CB 840, ano 
1997, 01 caldeira de alfasto marca Almeida, 01 trator agrícola CBT 1090-A. serie 68454 , 01 
tanque com serpentina para estocagem de asfalto capacidade de 22000 litros, assim 
distribuído entre os sócios a saber: 
NOME PART. 
SORAYA CORREA KAYELW I,Ol1'4t 
ROBERTA BARONI NIEMEYER 99,fHY'-' 
TOTAL ........... ~ ......................................... JOO,OO'U 

.._ ,5 ... ---...210 .e--. .~o~~rg~oo~w . .._ ...,_ .ap~o <), 
FONEIFAlC:S2:tl- t7SII UU-1413 ~~~ 

c,O~o 

QUOTAS 
2. 750 

272.250 
275.000 

VALOR 
2.750,00 

272.250,tHJ 
275.000,00 

09/05/20 16 14:56 
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CONTRATO SOCIAL 

CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

SORA YA CORBEA KA YEUO. brasileira, divorciada, do lar, natural de Belo Horizonte/MG, 
residente na Rua Urbano Reis Campos n. 120 Centro- CEP 37190-000- Três Pontas/MG, 
portadora da carteira de identidade n.0 M-1.083 .981 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n.0 502.760.346-00, nascida em 05/12/1960; ........................... . 

ROBERTA BARONI NIEMEYER, brasileira, casada com separação total de bens, industrial, 
natural de Varginha/MG, residente na Av. Manoel Diniz, 70 - Bairro lndustriaiJ.K - CEP 
37062-480- Varginba!MG, portadora da Carteira de Identidade n° MG-11 .383.004 expedida 
pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o no 042.425.096-93, nascida em 20/01/ 1981; .................... .. 

De comum aédrdo resolvem resolvem constttutr uma sociedade empresana limitada, \ 
conforme as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente outorgam e aceitam a saber: · 

PRIMEIRA - A sociedade girará sob a razão social de CONSTRUTORA NIEMEYER 
LTDA, com sede a RODOVIA BR 491, KM J(J - ZONA RURAL- CEP 374/~(J(J()- TR.tS 
CORA.Ç6ESIMG, cujo prazo de duração será pôr tempo indeterminado e iniciando &ua& 

Jtividades em 10/10/2005 . 

SEGl/NDA - O objetivo social da sociedade será de SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
EM GERAL. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEIS E A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASFÁL17CaY, AUÇ.~ 
ASF ÁL TICA E EMULSOES. 

TERÇEIRA -O capital social da sociedade será de R$275.000,00(Duzentos e setenta e Cinco 
mil r~is) divididos em 275.000(duzentos e setenta e cinco mil} cotas no valor nominal de 
RSI,OO(Urn real) cada uma. que será integralizado da seguinte maneira: O Valor de 
RS2.750,00(Dois mil e setescentos e cinqüenta·reais) em moeda corrente do país, neste ato e o 
restante no valor de R$272.250,00(Duzentos e setenta e dois mil e duzentos e cinqüenta 
reais) representado pelas máquinas: 01 Rolo pata curta, rebocavel marca DYNAPAC, 01 
grade GNL niveladora com 28 discos de 18, marca TATU, 01 distribuidor LANCE 2500 
est.mod. com distribuição em faixa, 01 trator agrícola de roda, Ford, modelo 4630 STD, ano 
1995 serie DA 1597 e OI trator agrícola de roda FORD modelo 5030, serie N.CB 840, ano 
1997, OI caldeira de alfasto marca Almeida, 01 trator agrícola CBT 1090·A. serie 68454 , 01 
tanque com serpentina para estocagem de asfalto capacidade de 22000 litros, assim 
distribuído entre os sócios a saber: 
NOME PART. 
SORAYA CORREA KAYELW 1,00% 
ROBERTA BARONI NIEMEYER 99,00'!(, 
ror AI-............................................ ~ ........ 1 oo,oo-4 

QUOTAS 
2. 750 

272250 
275.000 

VALOR 
2. 750,00 

272.250,(}(} 
2 7 5. (}()(), 00 

09/05/20 16 14:57 
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SONIROLLER 
CONTAB I LI OA DE 

CONTRATO SOCIAL 

CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

QUARTA - A sociedade poderá abrir, manter e extinguir filiais, agências ou escritórios em 
qualquer parte do território nacional, onde convenha aos seus interesses, respeitadas as 
restrições da Lei. 

OVINTA- Os lucros ou prejuízos líquidos apurados em balanço, que se realizará em 31 de 
Dezembro de cada ano, serão distribuídos entre os sócios, nas proporções das respectivas 
cotas de capital. 

SEXTA - A sociedade poderá ser administrada pôr administrador não sócio, que poderá 
exercer, todos os atos da administração, assinado papeis, documentos de qualquer natureza da 
sociedade, assumir obrigações. 

stTJMA - A sociedade neste ato nomeia como administradores não sócios. os Srs. 
ALEXANDRE MA RTINS NlEMEYER, brasileiro, casado com separação total de bens, 
administrador de empresas, natural de Varginha!MG, residente a Av. Manuel Diniz, 70 -
Bairro Industrial J. K- CEP 37062-480 - Varginha/MG, portador da carteira de identidade n.0 

M-5.811.273 expedida pela SSP/MO, inscrito no CPF sob o n.0 739.019.896-68, nascido em 
22/08/1973 e ALVARO CONRADO DE NIEMEYER. brasileiro, divorciado, industrial, 
natural do Rio de Janeiro/RJ, residente na Fazenda Barra da Palmela, SJNO- Zona Rural
Rodovia MG-26, KM .10 - Três Corações/MG- CEP 37410-000, portador da carteira de 
identidade n.0 MG-12.889.972 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.0 

073.701.306-06, nascido em 24/09/1939. 

PARÁGRAFO PRIMEIRQ: A administração da sociedade será exercida somente 
conjuntamente pêlos administradores não sócios ALVARO CONRA.DO DE NIEMEYER e 
ALEXANDRE MARTINS NIEMEYER, ambos poderão praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para gestão da empresa supra, tais como assinar papéis e documentos de qualquer 
natureza referentes a sociedade, assumir obrigações, dar quitações, etc., observando que todos 
os documentos e papéis deverão, ser assinados pôr ambos conjuntamente sob pena de 
poderem serem anulados a qualquer tempo caso falte a assinatura de um deles. 

PARÁGR4FO SEGVNDQ: A participação em licitações, públicas e privadas. será feita 
individualmente pôr qualquer dos administradores, ALEXANDRE MARTINS NIEMEYER 
ou ALVARO CONR.ADO DE N/EMEYER, que poderão também individualmente, 
apresentar e assinar propostas, documentos, memoriais, relatórios, destinados a habilitação ·e 
firmar os respectivos contratos, tudo também individualmente. 

OITAVA- A sócia ROBERTA BARONI NIEMEYER. terá direito a uma retirada mensal a 
titulo de pro-labore. 

tiQ~ 
TC/CRC/110: 31.241 

09/05/2016 14:57 
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Sorrraou.ER 
CONTABILIDADE 

CONTRATO SOCIAL 

CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

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. 

DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha/MG, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível oo inexistindo 
interesse destti: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 
especiàlmente levantado. 
P ARAGRAFO ÚNICO - O esmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio .(art. 1028 e art . 1031 CC/2002) 

DÉCIMA SEÇUNDA - Os administradores declaram. sob as penas da lei. de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, oo em virtude de 
condenação criminal. ou pôr se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente o acesso a cargos públieos. ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concusslo, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra notmas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, 
ou a propriedade.(art. 1011, § }° CC/2002) 

E como assim contratam, obrigam-se fielmente a cumprir em seus termos e cláusulas acima e 
fazem o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e ti ma, que as assinam na 
presença de duas testemunhas também abaixo assinadas, na forma lei. 

VARGINHA(MG) JO DE SETEMBRO D .~5 

Rl.-1&. N ......... , 210 -~ • "--lllfw • .._ Qer1lls ·c:ll"-'liii:M10 
FONE/fAX::UU-1711 I :tiU-2411 

......... LouNooço_ 
TCICAC/110: 11.141 

09/05/2016 14:57 
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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CONSTRUTORA NIEMEYER L TDA 
CNPJ - 07.636.37510001-91 

ALEXANDRE MARTINS NIEMEYER, brasileiro, casado com separação total de bens, administrador de 

empresas, nascido em 22/08/1973, natural de Varginha - M G, residente à Av. Manoel Diniz, nº 70, 

Bairro Industrial JK, CEP: 37.062-480 Varginha - MG, portador da carteira de Identidade n!! MG 

5.811.273 expedida pela SSP/M G e inscrito no CPF sob o n9 739.019.896-68. 

ROBERTA BARONI NIEMEYER, brasileira, casada com separação tota l de bens, empresária, nascida 

em 20/01/1981, natura l de Varginha - MG, residente à Avenida M anoel Diniz, n!! 70, Bairro Indust ria l 

JK, CEP: 37.062-480 Varginha - M G, portadora da carte ira de ident idade nº MG - 11.383.004 

exped ida pela SSP/M G inscr ita no CPF sob o nº 04 2.425 .096-93. 

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada denominada CONSTRUTORA 

NIEMEYER LTDA, com sede e foro à Rodovia BR 491, KM 10, Bairro Zona Rural, no m unicíp io de Três 

Corações - M G, CEP 37.410 -001, inscrita no CNPJ sob o nº 07.636.375/0001-91, devidamente 

registrada na JUCEMG sob o nº 3120740869-1 em 13/10/2005 e filial com sede e foro à Avenida 

Doutor José da Frota Vasconce los, n!! 44, Bairro Industrial JK, CEP: 37.062-500, Varginha - MG, 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.636.375/0002-72, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 

3190219378-9, resolvem, de comum acordo e em conformidade com as det erminações da LEI n!! 

10 .406/2002- CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, alt erar e consolidar o refer ido contrato socia l e o fazem, na 

melhor f orma de direito, m ediante as seguintes cláusulas e condições segu intes: 

Cláusula Primeira: A sócia Roberta Baroni Niemeyer, já qualificada no preâmbulo deste in strumento, 

cede e t ransfere 32 .000 (trinta e duas mil) quot as de capita l, no va lor nominal de R$ 1,00 (um real) 

cada uma, correspondentes a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil rea is) ao sócio Alexandre Martins 

Niem eyer, também já qual i ficado neste inst rumento, dando a cedent e ao cessionário, plena, rasa e 

geral quitação, nada mais t endo a reclamar e a contest ar em qualquer época. 

Cláusula Segunda: O Capita l social continua inalterado e totalmente integral izado, parte em moeda 

corrente do país e parte em máquinas e equipamentos, fica distribuído aos sócios da seguinte forma : 

Alexandre Marti ns Niemeyer 72.000 quotas 

Roberta Baroni Niemeyer 728.000 quotas 

Total 

I 
800.000 quotas 

. . - . . 
Parágrafo Pn me1ro: Dfstnbu1çao do cap1t al ent re Matnz e F1hal 

MATRIZ R$ 795.000,00 

FILIAL R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 800.000,00 

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita a 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

R$ 72 .000,00 

R$ 728.000,00 

--
R$ 800.000,00 

-
. .. ····· 

~ Jo"oa Como,o•ldo e,oaoo Oo Mm"' Go'"" :!1 ·.. · .' 
~)Certifico regostro sob o n• 5495897 em 23/04/2015 da Empresa CONSTRUTORA NIEM EYER L DA, ore 31207408691 e protocolo 152636986 -

' Y 17/04/2015. Autenlicação . 7AC1298AD1 045533AOA38B5037B7BBC031 EBEBE. Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse wwW.JUCemg.mg.gov.br e informe n• do protocolo 15/263.698-6 e o código de segurança cY iw Esta cópia foi autenticada 
dogotalmente e assonada em 27/04/2015 por Mannely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

pág. 2/4 



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CONSTRUTORA NIEMEYER L TDA 
CNPJ - 07.636.37510001-91 

Em virtude desta alteração fica consolidado o contrato social da 

Sociedade Empresária Ltda. 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a razão social de CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA, e tem sede 

à Rodovia BR 491, KM 10, Bairro Zona Rural, no m unicípio de Três Corações- MG, CEP 37 .410-001 e 

filia l à Avenida Doutor José da Frota Vasconcelos, n!:! 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, comercial ização de produtos asfálticos, massa asfáltica, emulsões e 

usina de asfalto. 

Cláusula Terceira: O capital é de R$ 800.000,00 (o itocentos m il reais), divididos em 800.000 

(oitocentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um rea l) ca da uma, totalmente integralizado, 

parte em moeda corrente do país e parte em máquinas e equ ipamentos, assim distribuídos aos 

sócios: 

Alexandre M artins Niemeyer 72.000 quotas R$ 72.000,00 

Roberta Baroni Niemeyer 728.000 quotas R$ 728.000,00 

Total 800.000 quotas R$ 800.000,00 

Parágrafo Primeiro: Distribuição do capital entre M atriz e Filial 

MATRIZ R$ 795 .000,00 

FILIAL R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 800.000,00 

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restnta ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Quarta: A sociedade poderá abrir e manter ou extinguir filiais, agências ou escritórios em 

qua lquer parte do terri tório naciona l, onde convenha aos interesses, respeitadas as restrições da Lei. 

Cláusula Quinta: Ao t érmino de cada exercício social, em 3 1 de Dezembro, o administrador prestará 

co ntas justificadas de sua administração, procedendo a e laboração do invent ário, do ba lanço 

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 administ rada por administrador não sócio, que poderá 

exercer todos os atos da administração, assinando papéis, documentos de qua lquer natureza da 

sociedade e assum ir obrigações. 

Cláusula Sétima: A administração da sociedade ca be ao sócio ALEXA 

poderes e atr ibuições de admin istrar os 



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CONSTRUTORA NIEMEYER L TDA 
CNPJ- 07.636.37510001-91 

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiro, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade 

sem autorização do outro sócio. 

Cláusula Oitava: Por assumir a administração, o sócio ALEXANDRE MARTINS NIEMEYER, terá di reito 

a uma reti rada mensal a titulo de pró-labore. 

Cláusula Nona: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, a vontade ou o 

interesse indiv idual de um dos sócios não prevalecerá para o pedido de liquidação judicial da 

sociedade. 

Cláusula Décima: A sociedade iniciou suas atividades em 10/10/2005 e seu prazo é indeterminado. 

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 

suas at ividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 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, verif icada em balanço especia lmente 

levantado. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação ao seu sócio . (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002) . 

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 

de exercer a administração da sociedade, por lei especia l, ou em virtude de condenação crim ina l, ou 

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos 

públ icos, ou PR cri me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 

economia popular, contra o sistema f inanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé publ ica, ou a propriedade. (art . 1 .011, §1º CC/2002). 

Cláusula Décima Terceira : Fica eleito o Foro da Comarca de Três Corações/MG, para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam a presente a lteração. 

Três Corações- MG, 27 de Março de 2015 

····:···· 

~- ~ /~<--~;~\tíf 
~~ . m:. ~-: 
·.'- \ ) 

~""'\ Junta C omercial do Estado de Minas Gera1s \. •\. :. 
~.:fl Cert1 fico registro sob o no 5495897 em 23/ 04/ 2015 da Empresa CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA, N1r Õ8691 e protocolc;>.~5.2636986 • 

17/04/2015. Autenticação: 7AC1298AD1045533AOA38850 3787BBC031EBEBE Mannely de Paula Bomfim. Secretána-GeraJ:"Pára validar este 
documento, acesse www.Jucemg.mg .gov.br e informe no do protocolo 15/263.698-6 e o código de segurança cY iw Esta cóp1a foi autenticada 
dig italmente e assinada em 27/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-G e ral. 

pág. 4/4 



-

Município de Minduri 
Crescimentoe • • www.minduri.mg.gov.br. municipio@minduri.mg.gov.br 
Todos por Mtndun 
Administre~lFICADO DE REGISTRO CADASTRAL- C 

DATA DO CADASTRO: 02/05/2016 MINDURI- MG 
DATA DE VALIDADE: 02/05/2017 

Que se concede à empresa CONSTRUTORA NIEMEYER 
LTDA CNPJ N°- 07.636.375/0001-91 estabelecida na Rodovia Br, 491 Km 
10,Bairro: Barra da Palmela CEP: 37410-000 nesta cidade Três Corações, 
estado de Minas Gerais por ter apresentado documentação completa, 
segundo exigências legais, estando a mesma habilit~da a PRESTAR 
SERVIÇOS E /OU EFETUAR VENDAS para esta entidade, dentro de sua 
especialização período de (doze) meses, respeitada a data de validade dos 
documentos apresentados e não havendo nenhuma restrição desabonadora 
neste Registro cadastral conforme Art. 34 a 37 da Lei n° 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993. 

DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE 

Regularidade com a Fazenda Municipal 
Regularidade com a Fazenda Estadual 
Regularidade com a Fazenda Federal 
Certidão quanto á Divida Ativa da União 
Regularidade com FGTS 
Regularidade com INSS 

04/07/2016 
17/07/2016 
10/09/2016 
10/09/2016 
17/05/2016 
15/07/2016 

1.Trinta dias antes do término da validade deste Certificado de 
Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar a renovação 
de sua inscrição junto á Comissão de Cadastramento desta Entidade. 

2. Atente sempre às convocações da Comissão de Cadastramento em 
seu próprio benefício. 

0..3 Se/viço Notarial Privativr ... ,:,6 r:~· 
1 • ot!do - vargtnha/MG . ':; . ns 7 

3. Qualquer dúvida procura a Comissão de Cadastramento desta ceimeResendeBiaga·t>rabeliã 

E n ti d a de . Certifico e doo re que contere com o originai. 

O 5 MAIO Z016 

' / .. . . .. ~ l' .,.~ .. 

:,Q o Registro Cadastral 

: f \Jj~ \ , \~=F !rl·::t'?:·~ 
~ ·: ~ ~· ,.- • 0 I t .•• ~·•• :.:J , 

~"""' ~ '· . .. .... ,, .... . . , -·' .. :; _, __,. \I .. \\,:;t-o j 
'vuU?.\ ' · ·· '·· :·. ·. ~. ;., ·'• .· · '" · . \~·: ' ~/ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 ~~~m:1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - ES1ado de Minas Gerais- C~ .tr41/000( , 



290312016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

41C~ Receita federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

#,.I\ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE DATA DE ABERTURA 

07.636.375/0001-91 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/10/2005 
MATRIZ 

NOIVE EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
•••***** 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
42.11 -1-01- Construção de rodovias e ferrovias 
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civi l n ão especificadas anteriormente 
47.89-0-99 ·Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
23.99-1-99 ·Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. ROD BR 491 · KM 10 I I NÚMERO 

S/N I I COMPLEMENTO 
ZONA RURAL 

I CEP 
o 37.410-000 I I BAIRRO/DISTRITO 

PALMELA I I MUNICIPIO 
. TRES CORACOES I I ~G 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I 
I TELEFONE 
o (35) 3222-1735/ (35) 3222-2413 

I EN I E FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*"*** 

I SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/10/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇAO ESPECIAL ........ I 
I DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
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' 
~ Construtora 
~NIEMEYER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MJNDURI 
TOMADA DE PREÇOS No 005/2016 
PROCESSO LICITATORIO No 021/2016 

Três Corações, 09 de maio de 2016. 

DECLARAÇÃO 

A empresa Construtora Niemeyer Ltda, inscrita no CNPJ n. 0
• 07.636.375/0001-91, por 

intermédio de seu representante legal o Sr Alexandre Martins Niemeyer. Brasileiro. 

casado . Administrador de Empresas . residente em Varginha- MG . Av. Dr. Jose da 
;.........._ Frota Vasconcelos , 44 portador da Carteira de Identidade RG. N. 0 MG-5.811.273/SSP 

MG, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF - sob o N.0 739.019.896-68, declara 
que seu profi ssional ind icado. o Engen heiro C ivil Andre Louis Ramos. C PF 040.980. 166-64 

CRLA 80330/D. detentor da Certidão de Acervo Técnico apresentada para habilitação no 

certame. irá ser o responsável técnico até a conc lusão das obras. 

/ 

( 

Construtora Niemeyer ila 
CNPJ 07.636.375/0001-91 

Alexandre Martins Niemcyer 
CPF: 739.019.896-68 RG: MG-5.811.273/SSP MG 

Administrador 

\ o7.636.375/000l~l\ 
' · r 'r Ltda. 

( ' 
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~1o<tre ao"'" novo coon)'>:ll\bQ:iro os pcngos que o cen:am 
w tJ.,halho. t 

( .~a JCtdente é uma lição' qt.C deve ser apreciada, para 
!'\ ttar matores desgr.lças. 

I ()()o o acadentc tem uma. causa que t prec1so ser pesqu1 ~ 
~ .u.ta. p.:u-a e\ 1Ll.f ôi sua repetição. 

5c vocC for ac1denc..ado, procure logo o socorro médico 
.hicy Ja...ln. N ão de1xe que ··entendidos" e "c un osos·· con-

,rr:om para o .1gravamenlo de sua lesão. ' 
tKê nâ4.> ~ dctnclsla. não ~e met.a a fa.L..er serviçOs de 

'•·t• ' I lJt' 
J ... e·t: ·• 'Y."~C..,Hro n"té~h...:'> unelhã.to, se V(~ for vfuma c.k 

• •t..nh . .' .. manhil ~rá tank dema~s. 
~ n\~t:tna. .... U.Íll fCSpC1l3.Jn. f\11l!!,Uétn . mas vocr Jeve R-5 · 

...!,. 

•nld.t .\5 rccomem1a<,iies dos Membros da ('11'A e de 
, " 1..:"-tre\ C' c.hefc..<t. 

l. \)uhc"'.1 \l..:.mpre as regra!) de scguraJ'lli.a da seção onde vu-
• J ,r· ali~• 

' mvcr..' e tltS<:u" lo no 1rabalho pre<hspõem a actdenu:s 
cl.• k·-..ttt"fu., ão. 

I'-''·' e reflt l.a scm_pre o~ cn.smamentos co nudos nos ~
,,.(.;:-. t. u\ t-o,o.s ~ub.re preveru,áo Je actdentes. 

(J> •né1s, pulsc~ras, gravataS e mangas compridas não fa-
I CIII ,.,,nc do~·ll um forme de uabalho. . · 

:'\ t.mlcr\ha sempre as guardas protetoras das máqu1nas nos 
de\ 1d"l6 lug..ues. 

I a. c a máqmna quando uve1 que conselti- la ou lubrificá· 
l.í. 

l lablluc-se a uabalhar proteg1do conlra os acidcnles. Use 
t'f.tU t"''anh:ntos Ue proteÇão adelfuados a ~u serv1ço. 

.I 
~ 
{ 

~ 
{ 

( ·onheça o maneJO dos cxllnlore. c demaís dispos11ivos de 
com'>ate ao fogo cxtstenles em seu local de trabalho. Você 
pode ler necess•daJ e de usá-los algum dia. -----.. 
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~Construtora 

~NIEMEYER 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 
PROCESSO LICITATORIO No 021/2016 

Três Corações, 09 de maio de 2016. 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL 

Eu, Andre Louis Ramos, Engenheiro Civi l, CREA 80330/D, autori zo à empresa 
Construtora Niemeyer Ltda. inscrita no CNPJ sob o 11° 07.636.375/0001-9L sediada na 

Rodovia BR 491 km I O, na cidade de Três Corações. Estado de Minas Gerais, 
interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS no 005/2016, a me incluir na 

equipe técnica , e comprometendo-me a partic ipar efetivamente dos trabalhos como 

responsável técnico na execução dos trabalhos que constituem o objeto deste Processo 
de Licitação . 

Engen 
CREA 80330/D 

CNPJ: 07.636.375/0001-911NSC.EST.: 693.384.749.0 09 
ROD.BR.491 KM. IO TRÊS CORAÇÕES/MG- CEP: 37410-000 

FONE :35-3 2 I 4.1344 ~ F AX:35-32 I 4. I 4 I 7 - E-MA ILn iemcyco 11 da a hotma i I com ~ • 



~ Construtora 
~NIEMEYER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
TOMADA DE PREÇOS No 005/2016 
PROCESSO LICITATORIO No 02112016 

Três Corações, 09 de maio de 2016. 

DECLARAÇÃO 

A empresa Construtora Niemeyer Ltda. inscrita no C PJ n.0
• 07.636.375/0001-91 , por 

intermédio de seu representante legal o Sr Alexandre Martins Niemeyer, Brasileiro, 

casado • Administrador de Empresas , residente em Varginha- MG , Av. Dr. Jose da 

Frota Vasconcelos , 44 portador da Carteira de Identidade RG. N.0 MG-5.811.273/SSP 

MG, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF- sob o N.0 739.019.896-68, declara 
que cumprirá as normas relativas a Saude e Segurança no traba lho de seus empregados. 

(\ / -- -·-~ 
- r ~k ...... J....J. R 1 ~ 

( , - / 
/ Construtora Nicmeycr Ltda 

/ CNPJ 07.636.375/0001-91 
Alexandre Martins Nicmcyer 

CPF: 739.019.896-68 RG: MG-5.811.273/SSP MG 
Administrador 

.----- ....-., r,. t r·~"! ,...,r; \v { 
( 

;1=91\ 
1 da. 

/o~a N1e111-:-•• . rf"~ ~~':..:--..: 
------------------------------------------------r7~----~: o~··~ ~o , .. 

CNPJ: 07.636.375/00~l-9UNSC.~ST.: 693.384.749.0009 \ .. ~-< .,_, _.. 
ROD.BR.49l KM.lO TRES CORAÇOES/MG - CEP: 37410-000 ·~i!~~ .. ~~-·· 

FON E:35-3214.1344 - FAX :35-3214.1417 - E -MA!Ln; cmcycch da lá hntma; I. com fJZ. 
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Construtora 
NIEMEYER Co1 :.N· 

R( v' .. F I \;. \ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE M INDURI 
TOMADA DE PREÇOS No 005/201 6 
PROCESSO LIC ITATORIO No 021/201 6 

zONA hll '- ~ _ coMrc:.stMG 
TRé~ v -

l4.'Q í)OQ ' 
"'\JOJ<., .. ~ ~-- .. 

. ~ . 
Clt ,, Três Corações, 09 de maio de 201 6. 
~ f:Js Oó:J ~ 

DECLARAÇÃO ~.._z~-~· 
~~ .. 

i\ empresa Construtora iemeyer Ltda. inscrita no CNPJ n. 0
• 07.636.375/0001-91,com ' "' . . 

sede na cidade de Três Corações MG. na Rodovia BR 491 km 1 O Estado de Minas 
Gerais .por intermédio de seu representante legal o Sr Alexandre Martins Niemeyer, 

Brasileiro. casado. Adm inistrador de Empresas, residente em Varginha- MG. A\. Dr. 

Jose da Frota Vasconcelos . 44 portador da Carteira de Identidade RG. N. 0 MG-
5.81 1.273/SSP MG, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF - sob o N.0 

739.019.896-68,DECLARA sob as penas da Lei. que tem disponibilidade no 

atendimento de todas as ex igências técnicas mín imas do certame em referência. 
relativas a instalações. máquinas. equipamentos e pessoal técnico especialiLado 
conforme abaixo relacionado: 

a) INST ALAÇÕES: localizada na Rodovia Br 491 km I O - Três Corações/MG . 

compreendo sua Usina de Asfalto- Ciber ano 2008 capacidade 80 tonlhora. 
A\. Dr. Jose da Frota Vasconcelos no 44 -Varginha/MG, compreendendo seu escritório 

. refeitório. guarita .oficina mecânica .estacionamento c almoxarifado . 

b)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

Espécir/Tipo Marca Potência Valor Ano Capacidadr Modelo 

I' \ Cm:gadeira r erc'\ 115 hp R$ 100.000.00 1988 1.2 m' 42 I. 

I'A Crregadeira Mi~:higan 115 hp R$ 80.000.00 1986 1.2 m' 55 c 
I' A Crr~:galkira Mi~:higan 115 hp RS 80.000.00 1981 1.2m' 55 A 

P \ ( rn:gadcira l.)'gong 11 5 hp R$ 240.000.00 2011 1.2 m' 835 

80 -I rator de Pn~u~ Ford R$ 95.000.00 

l ratorcs /\gríwlas C BI 80 R$ 60.000.00 

80 

1998 2105 

1981 - 1005 
. ··{·~" 

• • o 
Nie.iii·· .. 

r:~- ::·· .. .. 
/~ 

l rator~~ \ g ríçolas C BI R$ w.ooo.oo 1981 - 1005 =~ 

Retroôl:a\ adeira .ICB 96 R$ 170 000.00 2008 1.00 111 ' HX ... . 

.. 
~ : 

..;; : 
-· -- - -

~c} 
', ( · 

\ 1 STO . / 
l .:.;~o: a,ado.:ml ll id raulica l)oosan 155 R$ 400.000.00 20 11 0.70 m' 180 DX ··-~ ·-

130 0.70 m' ··. I -.~:aHtd~tra llid rauliça Case RS l)5.000.00 1989 80 CR ... nha ~--~··· 
········ 

'-- -
Caminhão ptpa l·ord 105 I RS 5'\.000.00 1978 6.000 lts ' 6.000 lt~ - 105 J 6.000 lt s ( ·aminiHio pipa l 'ord R$ 25.000.00 1981 6.000 lts 

-
6.000 lts laminh<io l'ipa '\1 Bcn/ 105 l ~-_:10000.00 1981 111 3 :..~ ....... 

..... ···1~ ~ · :tna 
~s~~·rr;lr--· ~ · 

CNPJ: 07.636.375/00~I-91JNSC.~ST.: 693.384.749.0009 :~ ~ 
ROD.BR.491 KM.IO TRES CORAÇOES/MG- CEP- 37410-000 

FONE :35-3 214.1344 - FAX: 3 5-3214.1417 • E-MA I Ln ;emcycrltda a houn · . com ~ ~ w 



Construtora .'!: 
Fls_O 
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Rolo Compac.:tador Liso Tema 11 0 R$ 150.000.00 1988 - /\P 26 --
Rolo Compaetador D) napac 11 0 R$ 200.000.00 1992 - C!\ 25 

Rolo Compactador O)napac 110 RS 150.000.00 1982 - C!\ 15 
-

Rolo Compactador Mulkr 11 0 R$ 130.000.00 1986 - SPV 68 
---

Rolo Compac.:tador O)napac 11 0 R$ 135.000.00 1982 - C!\ 25 

Rolo Compactador O)napac 11 0 R$ 50.000.00 1990 - CG li 

Rolo pn..:u Caterpilar IOI R$50.000.00 198 1 - -
randcm IOI R$50.000.00 -

Rolo ('hapa mic.:hcr 1978 -
f--

R$ 35.000.00 lkton..:ira /\tias - 1981 600 mts CBCi -
<. ammh;lo I oco M. Benz 90 RS 60.000.00 1983 6m' 1113 -
( aminh;lo low 1\1. Bent 90 RS 60.000.00 1983 6m' 111 3 

Carnmh<1o loco M. B..:nt 90 RS 60.000.00 1983 6m' 1113 --
Camm h;lo I o c.: o M. Bcnt 90 RS 60.000.00 1983 6m' 1113 -

Caminh<1o Basc.:ulante V\\ 90 R$ 150.000.00 2005 6m ' 23220 

Caminh;io 13a-,culant.: vw 90 R$ 150.000,00 2005 6m' 23220 

Caminh<1o Hnscu lant.: V\\ 90 R$ 150.000.00 2005 6m ' 23220 
-

( ·aminh<io Ba.,eulante vw 90 RS 150.000.00 2005 6m' 23220 

Caminhão r ruck 4 ei\O h eco 90 R$ 2 10.000.00 20 11 12m' 

Caminhilo lrue k -t ei-xo lveco 120 hp R$ 2 10.000.00 20 11 12m' 

<. aminhào Espargidor /\lmeida 105 R$ 120.000.00 1985 6.000 lts Cnrgo 

Caminhão c~pargidor EMANW 105 R$ 200.000.00 2011 6.000 lts 13-190 

Caminhão Carroceria (2) Ford 70 R$ 60.000.00 1998 4m' Cargo 

\lotoni\dadora Cal 125 R$ 150.000.00 1989 - 120 8 

\lotoni' dadora l'iat 115 R$ 170.000.00 1996 - 1·670 !\ 

\lotnni' .:I adora Fiai 125 R$ 140.000.00 1992 - f'670 
-

\ loton1' cladora lluhcr ~ar 125 R$ 70.000.00 1980 - 130M - --
\ ihro acabadora fere\ 115 20 11 4m' VD/\ 621 

- -
\ 1dro \cahaliora Cibo.c:r 11 5 R$ 85.000.00 1995 4 m' ~!\ li 

-
\..:ahadora Almeida - R$220.000.00 1997 2m' Reboe. 

-
l'sina d.: asfalto Cibcr IOOk\\a R$ 800.000.00 2008 80 ton/h 80 t/hora 

Prancha s,..:dala 230 R$ 100.000.00 1987 25 ton 3 I ~ 
- --

Balança rodO\iúria confiança clet R$ 120.000.00 - 80 ton 80 ton 

Carro Uno 60 R$20.000.00 2007 5 pessoas -
( ·arro Uno 60 R$20.000.00 2007 5 pessoas ----
(.'arro Gol 60 R$30.000.00 2010 5 pessoas -

'"':)1:91\ ,~ - I ~ .... r 

\ 07.6~ • 

~~;: 
'\, 

con~ .. ~ 
,ouo''• 't " .... V' R uAA' t G\ ·· . ~~ zo>..:"'- R ... . v - • • •• ···"a 1\Jcnj·jJ' 

" • 1Rt:S •'-'"' .-· ~ ) • ·,>· .• 
''1''-' )u ;v ~·r,•. 
I ""' "" • 

CNPJ: 07.636.375/0001 -911NSC.ES .: 693.384.749.0009 I : 7 . _': 
~ · 

ROD.BR.491 KM.lO TRÊS CORAÇÕES/MG - CEP: 37410-00 · ,... .. .. ..,; : 

FONE :35-3 214.1344 - F AX:JS-3214.1417 - E-MA I Ln iemeyerltda a hott " .. com ~~-,;~_{~·:./ 



Construtora 
NIEMEYER 

c) PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: 

Andre Louis Ramos 

Engenhe iro Civil CREA 80330/D 

C PF:040.980. 166-64 

RG: MG- 10.3 17.826 

DECLARA. ai nda. estar ciente de que a disponibilidade ora declarada poderá ser 

inspec ionada pela Prefeitura Municipal de Minduri, a qualquer momento. 

- () ~ ~ - __ -- -=--== 
- --~o~s"7ruto~a .. Me;,e;e--;F;ua 

CNPJ 07.636.37510001-91 
Alexandre Martins Niemeyer 

CPF: 739.019.896-68 RG: M G-5.81 1.273/SSP MG 
Administrador 

l.( :J.. 

f ~ ,IN ° 

b,~~;:~oo· :~~R~> ccr"·.Ç~ootMG I 

CNPJ: 07.636.375/0001-9liNSC.EST.: 693.384.749.0009 
ROD.BR.491 KM.IO TRÊS CORAÇÕES/MG- CEP: 37410-000 

FONE:35-3214.1344 - FAX:35-3214.1417- E-MAILn ictnt:)crltda Cf. hotma ilx;inii\'>V 



Crescimento • 
Todos por Minduri 

Admlnlstraçlo:201312016 

Município de Minduri 
www.mlnduri.mg.gov.br • munlcipio@mindurl.mg.gov.br 

ANEXO 111- ATESTADO DE VISITA TECNICA 

PROCESSO N.0 : 021/2016 
TOMADAS DE PREÇO: 005/2016 

Licitante: Construtora Niemeyer L TDA 
Endereço: Rodovia BR. 491 KM. 1 O 
Cidade: Três Corações 
Estado· Minas Gerais 
Telefone: (35) 3214-1344 
FAX. (35) 3214-1417 
CEP: 37410-000 
CNPJ: 07.636.375/0001-91 
Hora da Visita: Será as 14:00 Horas do dia 02 de maio de 2016 

Representante: 

Nome: João José 
Cargo· Gerente Geral 
CPF : 180 570 806-63 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , através de seu representrn c abaixo 
identificado, ATESTA, para fins de participação no Processo Licitatório n° 021/2016 e TOMADA DL RI::ÇOS n° 
005/2016, que a empresa acima identificada participou da Visita Técnica para a Pavimentação A fãltica em 
CBUQ com Melhoramento de Vias Públicas de Minduri - MG,referente ao Convênio 1471001680/2015 e 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações ·elativas 
ao objeto licitado, atendendo, dessa forma as ex1gências do Edital. 

········· {,~ .. ·::~· ~~ ~:·· ... 
/!/'' ~J'{'"'>·. 

:S... ,.. .. 
=~ I').. • 
: ...... . . ..J! 
\':.:. •• • c \ : 
. 4" \ j . . ~\. 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: ~35) 3326~1219 - F~x: (35) 3326-14rJ?·. r.:t .;:!!:1('{' .• :-• 

CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Mtnas Gera1s - CNPJ. 17.954.041/000 

. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.636.375/0001-91 
Certidão no: 11994997/2016 
Expedição: 18/01/2016, às 09:54:26 
Validade: 15/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA ( MATRIZ E FILIAI S), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n o 07.636.375/0001-91 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emi tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execu ção de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Construtora 
NIEMEYER 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
TOMADA DE PREÇOS No 005/2016 
PROCESSO LICITA TO RIO No 02112016 

Três Corações, 06 de maio de 2016. 

Ref: Procuração 

A Empresa CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA, CNPJ n° 07.636.375/0001-91 , com sede na 

Cidade de Três Corações na Rodovia Br49 1 KM I O S/ N° Fazenda Barra da Pai meia CEP 

37410-000 , neste ato representada pelo Sr Alexandre Martin s N iemeyer, Brasile iro, casado , 

Administrador de Empresas, res idente em Varginha- MG , Av. Dr. Jose da Frota Vasconcelos, 
44 portador da Carteira de Identidade RG. N.0 MG-5.81 1.273/SSP MG, inscrito no Cadastro de 

Pessoa Física - CPF - sob o N.0 739.019.896-68, nomeia e constitui seu bastante 
procurador o Sr. JOAO JOSE , Brasileiro, casado, residente em Varginha- MG , Av. Dr. Jose 

da Frota Vasconcelos n° 44, Industrial JK, portador da Carteira de Identidade RG. N.0 MG-

521.288/SSP MG, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF - sob o N.0 180.570.806-63, 

para o fim especial de representa-lá junto A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MINDURI, praticar os atos necessários para representar a outorgante na LICITAÇÃO 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS No 005/2016, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os , conferindo - lhes , ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos , interpô-los , apresentar lances verbais , negociar preços e demais condições , 
confessar , transigir, desistir , firmar compromissos ou acordos , receber e dar quitação , 
podendo ainda, substabelecer esta para outrem , com ou sem reservas de iguais poderes, 
dando tudo por bom e firme e valioso. 

Na oportunidade, declaramos, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os 
requisitos de habilitação, através dos documentos de habilitação, do processo licitatório 
em epígrafe, em atenção ao art. 4°, inciso VII, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002. 

y~~~ ~~ _ ~/:;0r:struto~a 
CNPJ 07.636.37510001-91 

Alexandre Martins Niemeyer 

CNPJ: 07.636.375/0001-91INSC.EST.: 693.384.749.00091' ' ... :.-· 
ROD.BR.491 KM.lO TRÊS CORAÇÕES/ 

FONE:35-3214.1344 - F AX:35-3214.1 7 

~ o 



Municipio de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br • munlclplo@mlndurl .mg.gov.br 
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ANEXO IV • TERMO DE RENÚNCIA 

(Lei Federal n• 8.666/93, art. 43, 111). 

~-A Empres' ................ ...................... -:0.~~- .. · abaixo identificada, inscrita no CNPJ sob o 
n.QJ.'.-.G9.ç;?.,_~f~--~---~;l participante da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 00512016 e Processo 
Administrativo no 021/2016, promovida pela Prefeitura Municipal de Minduri- MG , por intermédio de seu representante 
legal. na forma e sob as penas da Lei Federal no 8.666193 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 SOCIAL DA EMPRESA 
Endereço: ~ 2JR qs~ ~- ~O ~ 

r-Cidade: '\~ ~ 
.stado. '"'('nVv--.<Y-1 GtA.cv..D 

Telefone: C<>t:>) .3ól.J~ . .),342\ 
FAX: -------------------------------------------------CEP: 
CNP J-: o- 1'"'"'.-:G:--,3::::-Ç.,..--• ....,3.....,1-:o-,;6:r-T"JiX>----:-) _ '3 .l 

Representante: 

.R. v ~ / Nome: ~~ tSúe..---
CPF: J 8b. S O . .cg'O(Õ . f, 3 

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 37.447-000 - Mindurí - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001 -10 



,....._ 

--------------------------------------------------------------
_.....l MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

1 SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS . 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

...-... JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO N° 99564346 

Versão 1.0 

""Declaro a exatidão dos termos de abertura e de encerramento do livro digital de características abaixo. por mim 
_ examinado e conferido: 

r 
""' IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESAatisó~~i~(~:;:;_:; '; .. 

... "' .• ... ""'~~ .. -~)'~:;.-) ... -é...; .... ~;i ... ,.. 

~ NIRE I CNPJ 
31207408691 07.636.37510001-91 

r NOME EMPRESARIAL 
~ CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA 

i 

r- IUENTJFICAÇÃO DO LlVRO DTGIT.Af:. · ~:-' .•. -~{: :;_.g ::.' ·;..;-.• :; ~- ~-· ·, .·-.. . -~ _.2.·.~. ~'I_ :~ .• ·_;;::.__:.. ... :· ·.~. -. · ·_ ··.·.·.·.·_.': .. 
0 

• t ,... ~-·.~~, •• ~-10:~~~-~~~J" t -;, ~t.""'-+.•·- -:.;"1-..., ..,.._, r- • • • -......- . "'!"- ~ - . 
r F_O_R_MA __ D_A--ES_C_R-IT_U_RA~Ç~Ã-O_C_O~N-T~Á~BI-L~~~~~~~~~~~~~~~----~~~PE~~~-ODODAESCRITURAÇÃO l 

Livro Diário 01/0112015 a 31/1212015 

~ NATUREZA DO LIVRO 
r DIARIO 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 
C5. F8.EA.06.88 .OE.E6.5E.66.53.D9.49. 15.07.49 .F7 .99.FC.E3.C6-

. --· NOIIE .. . ·-· ~:" SEBASTIAO WAGNER VALIM:44078358691 
QUA:UFICAÇAG' DO SIGNATARIO" Contabilista 

CPF . 44078358691 
1875493880810087181 
1210612015 a 11/0612018 

I ~ ALEXANDRE MARTINS NIEMEYER:73901989668 
I QUAUflCAÇ~Q.~-~. Administrador 
L - -~":!.!~·;;· -_:, -<·'-:.\ .~ : _:, . 73901989668 

N"~E-00.~~,- 81078803824096092160337375284302281274 
v~·-·" .-(~··:::·. 29/04/2016 a 28/0412019 

LOCALIDADE E DATA Belo Horizonte- MG, 2 de maio de 2016. 

Identificação do Autenticador 
·, · 

NÚMERO DO LIVRO 
12 

Nome RITA DE CASSIA MARTINS TEIXEIRA E CASTR0:28549465615 

CPF 285.494.656-15 

~ de série" do eertmcado 15207 46433804 7718336196506892627 4446005 ··<; ·,ç ieiii~~-·· 
f-V- a_l_id_a_d_e_d_o_C_e_rti ___ fica __ d_o--+-1-7_/_07_/_2_0_13--a-té--15_/_0_7/_2_0-16---------------------------------------:(~:~-----c'\::;k;~":-.1 

Página f ·de 1 ~/ 
.... !!.! .. · .. · 



INISTÉRIO DA FAZENDA 

ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

ISTEM A PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 3.3.5 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

.JENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
CNPJ NIRE 

31207408691 
·---- ---· ~0~7.=6~==.3~75~/00~01~-9~1 ________ ~----------------~ 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA 

iDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

'AA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

'_ivro Diário --· 
NATUREZA DO UVRO 

PERiODO DA ESCRITURAÇÃO 

___ ·------- 01/01/2015a31/1 21201_~ 
NÚMERO DO UVRO 

.JIARIO~------------------------
IOENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

12 

C5.F8.EA.06.88.0E.E6.5E.66.53.D9.49.15 .. ~07~.4!>9~.F:J...7~.99~.~FC~._!:;E3~.C~6~---------------------------' 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARJO CPF 

Contabilista 44078356691 

Administrador 73901989668 

NÚMERO DO RECIBO: 

C5.F8.EA.06 .88.0E.E6.5E.66.53.09.49. 
15.07.49.F7.99.FC.E3.C6-5 

NOME 
N° SÉRIE DO 

CERTIFICADO 
VALIDADE 

SEBASTIAO WAGNER 1875493880810087181 12106/2015 a 1110612018 
VALIM:44078358691 

ALEXANDRE MARTINS 810788038240960921603 29/04/2016 a 28104/2019 
NIEMEYER:73901989668 37375284302281274 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 29/04/2016 às 15:06:04 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

CERTIDAO N° : 005 . 010/11 

FOLHA(S) : 0001 / 00 02 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA , ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - CREA- MG CERTI FICA , PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO , QUE O 

- PROFISSIONAL , ENGENHEIRO CIVIL "ANDRE LOUIS RAMOS" REGISTRO NO CREA-MG 
NUMERO 80 . 330/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1404964436 , ENQUANTO RESPONSAVEL 
TECNICO DA EMPRESA " CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA", EFETIVOU O REGISTRO DA 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRES ENTADA A SEGUIR . :::: : : ::::: : : 
ESTA CERTIFICACAO REFERE- SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE{$) TECNICA (S) 
ANOTADA ( S) NA ( S) ART ( S) . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4 8 DA RESOLUCAO N° 
1 . 025/09 DO CONFEA : "A CAPACIDADE .TÉCNICO- PROFISSIONAL DE UMA PESSOA 
JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS 
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E;, EM SEU PARAGRAFO UN I CO : "A CAPAC IDADE 
TÉCNICO- PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS 
ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAI S INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO".::::: : 
INTEGRA A PRESENTE CERT I DAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEI TURA MUNICI PAL DE 
SÃO J OÃO DEL REI " A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO QUE NELE 
CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA- SE NUMERADA DE 01 A 03 (HUM A TRÊS ) , 
DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA- MG . :::::: : :::::::::: : :: :: ::: : :: 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS 

ELABORADO POR : 

- REGIONAL CENTRO- SUL 
PORTARIA : 123/2009 

CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA , 

Serllço ~lotartal Privativo "BRAGA" 
t• Oficio· Varglnha/MG • 3222-3357 

Celme Resende Bfaga • 1 a Tabelii! 
Certifico e dou fé que coniere com o original. 

2 8 ABR. 2016 

Avenida Álvares Cabral 1600, Bairro: Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG- CEP: 30170-001 - (3 1)3299 8 

0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg .org.br 

11 ·. 
:t.;;: .... 

r\ .,. . 
a.: . ~: 

;':)T( :' 

.. !\0/ 
\' .. .. , ... 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO: 005.010/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002 

------------------------------------------------------------------------------------------
Profi ssi ona l: 
Nome 

Titulo 
Regist ro 
RNP 

ANDRE LOUIS RAMOS 
ENGENHEIRO CIVIL 

04. 0 . 0000080330 
1404964436 

Atribuicoe s : 

ART IGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29 . 06 . 73, DO CONFEA. 

Contra t ada : CONSTRUTORA NI EMEYER LTDA 

Regist r o : 035785 

Nro Da Art : 1-5144605800 Da t a Anota ca o : 24 11112010 Data Baixa 
Motivo Da Ba i xa : CONCLUSAO DE OBRAISERVI CO 

Contratante 
Local Da ObraiServico 

Propr i etario 
Cidade 
Atividade (s ) Te cnica (s ) : 

PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO JOAO DEL REI 
DI V LOGRADOUROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI 
SAO JOAO DEL REI - MG 

2644 EXECUCAO DE OBRAI SERV.TECNICO I CIVIL 

2647 EXECUCAO DE OBRAISERV.TECNICO I HIDROISANITARIO 
Finalidade 

Quantifica cao 
Valor Obr a I Ser vico 
ContratoiHonor a rios 
Tipo De Con t rato 

34510 PAVI MENTACAO 

0, 00 
R$ 

R$ 

3 . 313 . 460,04 
0, 00 

PRESTACAO DE SERVICOS 
Descr icao Compl ementar: EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO 

ASFALTICA . 

VARGI NHA, 17 DE 

0510512011 

PORTARIA No . 12312009 CREA-MG f'..3 SerfiÇO ll<l~rial Privativo •BP.AGA• 
...: 1° Ofdo • Vargiroh!/MG • 3222-:i357 

Celme Resende Bnlga • 1• Tabeli3 

~~â!Ce~rt~;fico. e dou fé que cor.iere com o ~1. 

,., .. ~., ....... "·,;'.d 2 8 ABR. 2016 

;:;:!' ~;;.,·-:.~" tl":Rl b~ _..da v:rdade. 

onçalves Silva 
vente 

... ii~· · .. 
"'"~·· .. 

/ ~~ 

----~~--------------------------~--~----~~~~~~~~~~~~~ kl Aventda Alvares Cabral 1600, Bairro Santo Agosttnho. Belo Horizonte - MG - CEP 30170 - 001 (31)3299 8700 lU: 
0800 28 30273 (ouvidona) - 0800 031 2732 (atendimento) - www crea-mg.org.br ) : 

(J!.
. .,i>./ 

.. rnha ;/ ......... -· 



J CREA-MG 

=
Prefeitura Municipal de São Jo o ~AcERTioAo I 
.~ ~\)n.~c;pw o- . No 005,010/ l L I 

$ ·~'\9 I 
l Ffsi t..6 ~ - ATESTADO TECNICO EXPEDIDA EM J.2.__;_Q[;JL ! 
t "M";fl ASS ~ l"~S01 I 

~·-- :~ -

Atestamos através do presente que a empresa Construtora Niemeyer Ltda , inscrita no CNPJ sob n° 
07.636.375/0001-91 e Inscrição Estadual sob o n° 693 .384.794.0009 , com sede na cidade de Três Corações MG 
, Rodovia BR 491, km 1 O, S/ N, Zona Rural , Fazenda Palmela , juntamente com seu responsável técnico 
Engenheiro André Louis Ramos , insçrito no Crea - MG sob, n° 80330/D , executou os serviços de Drenagem e 
Pavimentação na cidade de São João Del Rei /MG: 

... . ~\ f)-(' 

. .. .... ~iJf1' ' ) : 
''-' .· 

' '. à ~.~-·" 
"'"""""""~~ 



~ CREA-MG e Prefeitur~ Municipal d I::Jm~~O A CERTIDÃO 

NO ms. o K!J/ll 

EXPEDIDA EM _lL_; Qg I i1 

2. 80 

04.05 .1 0 2.863 80 

m2 22.202 50 

----



06.06.01 

j CREA·MG 

tjlNf:ttDQ A CERTIDÃO 
· cipal de São Jo NO e -eo~e;Ic/LL 

EXPEDIDA EM l:Z..__;_QS_;J.l.__ 

Sub base com fundo de pedre!ra estabilizada granulamet·icamente proctor 
modificado 
Transporte de material dP '"'ua!quer n::Jt ~''eza em caminhão c;.;n~ DMT -:-=1 O 

2.2 25 

06.06.02 km · txkm 22.202 50 
Transporte de material de q ua; -q u_e_r_n_a-tu_r_e-za_e_m_c_a_m-:-in-h-ão_ c_o_m-..,D=-M----=T:->-=-1 0.,-----+-----=.:.:..:.:...:_:__-+-_.:==::..::..:=~ 

km txkm 33 303 75 

06.07.01 
Ba::;e com fundo de pedreira e·;tabilizada granulometricamente proctor 
modificado 3.330 38 
Transporte de material de quê quer natureza em caminhão com DMT<=10 

06.07.02 km txkm 35. 19 
Transporte de material de qué quer natureza em caminhão com DMT>=10 
km 95 

Meio fio de concreto Tipo A pé ::lrão SUDECAP- fornecimento e 
assentamento 

L..__~:...c..=.:..:::..::_~ ~cução de sarjeta Tipo B p< =.:...:::=-.::==.::::.:....::__ ______ _ _ _ _ _..L__~_.J_ _ __::_:.~::...c=..=--
A obra foi realizada para Pre· ~itura Municipal em diversos logradouros no Município de 
São João Del Rei , com inicio .10 dia 10/03/2010 e termino em 05/05/2011 , na cidade de São 
João Del Rei I MG , na moda idade Concorrência Publica n° 004/2009 no valor global de 
R$ 3.313.460,04 ( três milhões ~trezentos e treze mil e quatrocentos e sessenta reais e quatro 

'--.::-:-:=::::::;:;-;;:;:;:;.:.=~ s) . acima foram realizados com mais altos padrões técnicos e científicos e comprovada idoneidade 
sfazendo-nos em todos o~. aspectos ,pelo que finnamos este atestado nada havendo em seu desabono. 

~M:!...: 4,20 
"""''~""o~: 0,25 s .:,o João Del Rei ,02 de agosto de 20 11. 

1,33 
5,83 
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PROCESSO LICITATORIO No 021/2016 

PROPOSTA DE PREÇOS 
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~Construtora 

~ NIE:M:EYER 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
TOMADA DE PREÇOS N° 00512016 
PROCESSO LICITATORIO No 021/2016 

PROPOSTA COMERCIAL 

Para efeito de julgamento e de acordo com a cotação de preços unitários, aplicados às 
quantidades definidas na " Piani lha de Orçamento" em anexo, propomos a execução completa 
dos serviços licitados pelo valor global total final de R$ 76.419,81 (setenta seis mil e 

quatrocentos dezenove reais e oitenta um centavos). 
Material 70% : R$ 53.493,86 (cinqüenta três mil e quatrocentos noventa três reais e oitenta seis 
centavos). 

Mão de Obra 25 %: R$ 19. 104,95 (dezenove mil e cento quatro reais e noventa cinco centavos). 
Equipamentos 5%: R$ 3.821 ,00 (três mil e oitocentos vinte um reai s). 

-Dec laramos estar ciente e concordamos com as exigências mínimas apresentadas no Ed ital. 
-Dec laramos que a presente proposta não sofrera qualquer reaj uste ate a data do adimplemento 
do objeto. 

-Declaramos estar de acordo com todas as normas do edital e seus anexos e que nos preços 
propostos encontram-se incluídos todos os tributos, seguros e encargos sociais e 
traba lhistas,frete ate o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente lic itação . 
Validade proposta: 60 dias Prazo de execução: 2 meses 
Marca: Construtora N iemeyer Ltda 

Dados Bancá rios: Banco do Brasil S.A 
Agencia: 0032-9 Varginha - MG Conta Corrente n°: 40646-5 

Caso a Construtora Niemeyer Ltda for a vencedora estão abaixo os dados para a 
assinatura do contrato: 
Representante Legal : Alexandre Martins Niemeyer 
Profissão : Administrador I Casado I Brasileiro I Sócio Administrador 
RG :5.811.273 SSP MG CPF : 739.019.896-68 
Domici lio: Av. Doutor Jose da Frota Vasconcelos,44 Industrial JK Varginha I MG 
e-ma i I : n iemeyerltda@hotmai I. com 
Responsável técnico : Andre Louis Ramos -Casado- CREA 803301D - Engenheiro Civil. 

I 07.6 'O o ~ • ·- I 000 1-91 I 
· -Jda. 

RG : MG-1 0.3 17.826 CPF :040.980.166-64 

Três Corações, 09 de maio de 2016. 

;' --
_.. onstrutora N1emeyer Ltda 

CNPJ 07.636.37510001-91 
Alexandre Martins Niemeyer 

Con r· 

CPF: 739.019.896-68 RG: MG-5.811.2731SSP MG /1 I 
Administrador lJ<' 

CNPJ 07.636.375/0001-91 IE 693.384.749.0009 

- " 
,._ PAL t.. A ' 

' "Ó c- •rc o . TRI':S COtv\y ~ • 

'.· 

RODOVIA BR 491 KM 10 TRES CORAÇÕES IMG-CEP 37410-000 J. ~f) 
FONE: (35) 3214-1344 FAX: (35) 3214-1417- EMAIL: niemeyerltda@ hotmail.com /(J.VD 



Construtora 
NIEMEYER 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 
PROCESSO LICITATORIO N° 021/2016 

ITres Corações , 09 de maio de 2016. 

) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

) 

07 t'":~G 0
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OBRA: Pavimentação de Via(s) Pública(s) I DATA: 09/05/2016 

LOCAL: Alameda Patativa Alameda Beija Flor Rua Rio Grande do Norte e esquina das ruas Rio Grande do Norte e Minas Gerais. ISS: 3,00% FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/M~S DE REFER~NCIA: REGIÃO SETOP- REGIÃO SUL JUNH0/2015 PRECO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL· LEI12.546/2011 e 12.844/2013 
( l DIRETA I! X l INDIRETA 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60 dias) BOI: 25,57% 

PREÇO PREÇO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIOS/ UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

BOI C/ BOI 

1.0 IIO-Q01 INSTALAÇOES INICIAIS DA OBRA 4.310 36 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

1.1 110-PLA-005 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

UN 
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE 

1,00 1.159,26 1.455,68 1.455,68 

I IDENTIDADE VISUAL DO r~ •rn. ·~ ill MINAS 
1.2 110 -BAR-046 BARRACÃO DE OBRA M2 6,00 378,90 475,78 2.854,68 

2.0 OBR-001 OBRAS VIARIAS 40.984 32 

2.1 OBR-VIA-130 REGULARIZACÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO M' 1.581 95 1 02 1,28 2.024,90 

2.2 OBR-VIA-145 
EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO 

M' 237,29 11,80 14,82 3.516,64 
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

2.3 AQUISICÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE (considerando 30% de empolamento) M J 308 48 ENCARGO DA PREFEITURA 

2.4 OBR-VIA-160 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 

M' 
DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

1.581,95 2,96 3,72 5.884,85 

2.S OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM (Transporte da lm primação. DMT=236.50Km) TxKM 448,96 o 37 0.46 206,52 

2.6 OBR-VIA-165 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

M' 
BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

1.323,98 0,79 0,99 1.310,74 

2.7 OBR-VIA-43S TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM (Transporte da Pintura de Ligação. DMT=236 50Km) TxKM 156,56 o 37 0.46 72,02 

2.8 OBR-VIA-180 
EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS 

M' 
AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

39,72 452.46 568,15 22.566,92 

2.9 OBR-VIA-405 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50KM (DMT=l37Km) M 3xKM 5.44164 o 64 080 4.353,31 . .... -. ··----
~ a! -'v{D 
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) 
2.10 OBR-VIA-360 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 20 A 25KM (Transporte da Brita. DMT:24,95Km) 

2.11 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50KM (Transporte da Areia. DMT=62,25Km) 

2.12 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM (Transporte do CAP DMT=236,50Km) 

3.0 URB-001 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES 

3.1 URB-MFC-010 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO 

4.0 DRE-001 DRENAGEM 

4.1 DRE-SAR-005 SARJETA TIPO 1-50 X 5 CM, I= 3%, PADRÃO DEOP-MG 

5.0 LIM-001 LIMPEZA GERAL DE OBRA 

5.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA 

VALOR TOTAL DA OBRA 

TOTAL: R$ 76.419,81 (setenta seis mil e quatrocentos dezenove reais e oitenta um centavos). 
VALIDADE: 60 DIAS 

n 
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CONSTRUTORA NIEMEYER L TOA 
CNPJ 07.636.375/0001-91 

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

Admin istrador 

f07.(t')/" '~-:-- '0001-9 11 
I I 
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M 3xKM 1 310,52 0,64 0,80 1.048,42 

M 3xKM 575,61 o 56 o 70 402,93 

TxKM 1.352,70 0,37 0,46 622,24 

23.53177 

M 495,51 37,82 47,49 23.531,77 

M 497,00 116,22 20,37 10.123,89 

7.593,36 

I M> 1.581,95 13,82 4,80 7.593,36 

76.419,81 

CREA 80330/D 

~\~"'"''" · ... ~\~::tt:t;·· . .. ·;;._.-:- ('.,:· .. 
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Construtora 
NIEMEYER 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 

PROCESSO LICITATORIO N° 021/2016 

ITres Corações, 09 de maio de 2016. 

PREFEITURA: Municipio de Minduri - MG 

OBRA: Pavimentação I Recapeamento I Calçamento de Via(s) Pública(s) 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO 

) 

1.0 110-001 INSTALAÇÓES INICIAIS DA OBRA 

2.0 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS 

I 

07.6° 
c .. 

f{(\ 

I c r,--.,.,. L.:.:: .... , 
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J 

/()001-9 11 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

VALOR DO CONVÊNIO: 76.419,81 

LOCAL: R. RIO GRANDE DO NORTE (PARTE), R. MINAS GERAIS 
(PARTE), ALAMEDA PATATIVA E ALAMEDA BEIJA FLOR (PARTE). 

FÍSICO/ TOTAL 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

FINANCEIRO ETAPAS 

5,64 0,0564 100,00% 
4310,36 4 310,36 -

53,63 0,5363 100,00% 
40984,32 40984,32 

3.0 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 
30,79 0,3079 100,00% 

23531,77 23531 ,77 

4.0 LIM-001 

~ 

LIMPEZA GERAL DE OBRA 

TOTAL 

CONSTR-UTe>ffA Fi(ÊMÉjÊR L TOA 
CNPJ 07.636.375/0001-91 

Alexandre Martins Niemeyer 
(jfJff __...-RG: MG - 5.811.273 
~ CPF: 739.019.896-68 

Administrador 

9,94 0,0994 100,00% 
7593,36 7593,36 
Físico % 100,00% 59,27% 40,73% 

Financeiro R$ 76.419,81 R$ 45.294,68 R$ 31.125,13 

l 
F.OiJOVl.'-. • • , 1 - Kr.1 1ü S't-i 

I w:~A nuAAL - PA:..MELA I 
~7410-000 - TR~SCORAÇó~! 

~-IRJi MOS 

CREA 80330/D 

DATA: 09/05/2016 

PRAZO DA OBRA: 02 Meses 

MÊS4 MÊS 5 MÊS6 
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r~ 
Construtora -"''\,).olcip~ 

NIEMEYER ,• ~ .::;, ·~ ~ 

A I"~ Fls i . 5" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI - Q. 

~ t:f).fJ. (' 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ~ '· 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 ~ ..... : · . 

PROCESSO LICITATORIO N° 021/2016 -
ITres Corações , 09 de maio de 2016. 

COMPOSIÇAO DO BDI (ACORDAO TCU N- 2822/ltll) CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
OBRA PA Vll\I ENTAÇÃO ASFALTICA 

I Limita 
Item Compoaeate do BDI Adotado% 

I Quartil% IIIHio% 3 Quartit •~ 

Dnpesaa.ladintas e Lucro 
I Garantia + seguro 0,32 0,32 0.40 0.82 
2 Risco 0.50 0.50 0.56 0,97 
3 Administração Central 3.80 3.80 4.0 1 4.67 

Subtotall = I+(( 1+2+3)1100) 1,0462 
4 Despesas Financeiras 1,02 1,02 1, 11 1.2 1 

Subtotalll = I+( 4/100) 1,0102 

5 Lucro 6.64 6,64 7,30 8.69 
Subtotallll = I+( 5/100) 1,0664 

Tributos Federais 
6 COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 Pis!PASEP 0,65 0,65 0,65 0,65 

8 IRPJ J'-!ão incidente 

9 CPRB Não incidente 

Tributo Municipal 
lO ISS 3.00 Conforme legislação municipal 

Subtota iJV = (6+7+8+9+ 10)1100 0,0665 
TOTAL 19,60 20,97 24,23 

TOTAL 00 BOI SEM A A LIQUOTA DO INSS 20,73 

FÓRMULA 
BOI = (I+AC+S+R+G) (i+OF) (l+L) - I 

(I- I ) 

.i\ C: taxa de administração central; OBS: I. A tabela acima foi construída sem considerar a desoneração 

S: taxa de seguros: sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/20 13. Para 

R: taxa de riscos: análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária 

G: taxa de garantias: sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item 

DF: taxa de despesas financeira~; 
impostos. 2. O Tomador apresentará declaração in formativa, 

L: taxa de lucro/remuneração; conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo c, sobre 

1: taxa de incidência de impostos (PIS. COFINS. ISS). esta a respectiva alíquota do ISS. que será um percentual entre 2% e 
5%. 

' 
Tributo Federal 

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 

I 

2% no item impostos 4,3 1 

TOTAL 00 JNOICE 00 BOI ADOTADO 

( -""" --:. . 
I ,/ 

1
/ l l J. l ' CONSTRUTOfdNIE~EYER L TOA 

CNPJ 07.636.375/0001-91 
Alexandre Martins Niemeyer 

RG: MG - 5.811.273 
CPF: 739.019.896-68 

Administrador 
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Município de Minduri 
Crescimento e Tr:alns!l'al"ef~el .. 

Todos por Minduri 
www.minduri.mg.gov.br • municipio@mlndurl.mg.gov.br 

Admlnlstraçlo:201312016 

Ata de Abertura das Propostas Apresentadas a Tomada de Preços 005/2016 , instaurada de 14/04/2016, 
destinada a: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a 
execução e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no 
Município de Minduri - MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I Materiais e 
Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 147100168012015 celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional I Política Urbana I 
SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri • MGI convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no 
Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de Dezembro de 2015 I conforme anexo único, formulário de Proposta e plano 
de trabalho aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal de Operações. 

Aos nove (09) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezesseis (2.0 16), às quatorze horas (14.00), na Sala de 
Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, sita a Rua Penha, n° 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° 602 de 04 de janeiro de 2.016, sob a presidência do Sr. José Edson Botelho e 
dos membros Sr. Tiago de Oliveira dos Reis e a Sra. Janne de Oliveira Silva para a devida abertura, habilitação, 

,....._tgamento e classificação da melhor proposta para a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a 
.. ..<ecução e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no 
Município de Minduri - MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I Materiais e 
Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 147100168012015 celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional I Política Urbana I 
SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri- MGI convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no 
Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de Dezembro de 2015 I conforme anexo único, formulário de Proposta , 
planilhas e plano de trabalho aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal de Operações, constantes da Tomada 
de Preços n° 005/2016, instaurada de 14 de abril de 2016. Retirou o Edital e participou da visita técnica as seguintes 
empresas conforme: t• Construtora Niemeyer Ltda , sita a Rodovia BR 491 Km 10 , Zona Rural, Bairro: Barra da 
Palmela da cidade de Três Corações I MG , inscrita no CNPJ n° 07.636.375/0001-91 e 2• Pavican Pavimentação e 
Terraplenagem Ltda, sita à Avenida Almirante Barroso , n° 251 , Bairro Vila São Geraldo da cidade de Varginha/MG, 
inscrita no CNPJ n° 03.091.412/0001-72.Aberto os trabalhos presididos pelo Presidente da Comissão de Licitação de 
Minduri/MG e o representante da empresa Construtora Niemeyer Ltda ,apresentou-se o envelope referente a 
documentação e proposta da única empresa interessada , neste instante foi constatado que a empresa Pavican 
Pavimentação e Terraplenagem Ltda não compareceu e não mostrou interesse em participar deste certame, logo em 
seguida dando continuidade aos trabalhos e após verificado toda a documentação da única empresa presente , sendo ela : a 
Construtora Niemeyer Ltda , ficou constatado a regularidade da mesma com a apresentação de toda documentação 
~gida neste edital de licitação , não houve nenhum recurso quanto a esta fase. Passando em seguida para a abertura do 
\...uvelope referente a Proposta da empresa participante,que após verificada e apurada a sua proposta verificou constar que a 
mesma apresentou o valor da sua proposta para a Prestação dos Serviços com Fornecimento de Materiais e Equipamentos 
dentro das condições exigidas neste edital , ficando assim a mesma classificada como vencedora do certame para a 
execução do objeto desta licitação , com a Importância total global de R$ 76.419,81 ( Setenta e seis mil e quatrocentos e 
dezenove reais e oitenta e um centavos) da respectiva Tomada de Preços 005/2016.Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, do que, para constar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri- MG e o representante da empresa presente. 

·~~50o Botelho 
Presidente Com. Per 

~Oo&?~ 
Tiago «é Oliveira dos Reis 

Membro da CPL 

• de Licitação de Minduri-MG~ 

Janne Ira Silva 
Me o da CPL 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1 219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br- munlclplo@mlnduri .mg.gov.br 
TERMO DE JULGAMENTO 

Ref. à Tomada de Preços 0 ° 005/2016 
Processo Licitatório 0 ° 021/2016 

Em 14 de abril de 2.016, esta Comissão Permanente de Licitação enviou o Edital desta 
Tomada de Preços 005/2016 para a publicação com afixação no Mural desta Municipalidade, foi publicado 
também em Jornal Regional de Grande circulação e publicado do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ( 
DOE/MG) 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 e 
participou da Visita Técnica as seguintes Empresas: 

a) Construtora Niemeyer Ltda - Três Corações /MG 
b) Pavican Pavimentação e Terraplenagem Ltda- Varginha /MG 

Para que as mesmas oferecessem propostas para: Objeto : A presente Licitação tem por objeto a Contratação de 
Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em 
~UQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de Minduri • MG , com Prestação de Serviços e 

Jm o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I Materiais e Equipamentos I com transferência de Recursos 
Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 1471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por 
intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana 
e o Município de Minduri • MG~ convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I 

caderno 1 I no dia 03 de Dezembro de 2015 I conforme anexo único, formulário de Proposta e plano de trabalho 
aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal de Operações. 

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 
DOE/MG , destinado a terceiros interessados.Encerrado o prazo do certame, esta Comissão verificou constar que 
apresentou proposta somente a seguinte empresa , com os respectivos preços total global , conforme segue: 

a) Construtora Niemeyer Ltda - Três Corações /MG R$ 76.419,81 

,.A41ós a análise da proposta apresentada esta Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG verificaram 
_ Jnstar que a proponente Construtora Niemeyer Ltda da cidade de Três Corações /MG , apresentou a sua 
proposta dentro das condições estabelecidas no respectivo edital, ficando a mesma classificada como vencedora 
do certame com o valor total global a importância de R$ 76.419,81 ( Setenta e seis mil e quatrocentos e 
dezenove reais e oitenta e um centavos). 

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

Jos 
Presidente Com. Pe 

~O.c!Jn~ 
Tiago de Oliveira dos Reis 

Membro da CPL 

on Botelho 
. de Licitação de Minduri - MG 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1 444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, fica ADJUDICADO a proponente 
Construtora Niemeyer Ltda da Cidade de Três Corações I MG , a preço total global de R$ 76.419,81 ( 
Setenta e seis mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), ao objeto da Tomada de Preços 
n°. 005/2016, referente a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e realização 
das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de 
Minduri - MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I Materiais e 
fi.!!uipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída no 1471001680/2015 

'ebrado entre o Estado de Minas Gerais , por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional I 

Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri - MGI convênio assinado em 02 de 
Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais. caderno 1 I no dia 03 de Dezembro de 2015, conforme 
anexo único, formulário de Proposta e plano de trabalho aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal 
de Operações,vencedora do Processo Licitatório n° 021/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri, 
para todos os fins de direito. 

Minduri- MG, 11 de maio de 2016. 

J e dson Botelho 
Presidente Com. P rm. de Licitação de Minduri- MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - E e: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Esta o de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041 /0001-10 
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PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório n° 021/2016 na Modalidade Tomada de Preços no 005/2016, 
cujo objeto trata da:Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e realização das 
Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de Minduri • 
MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I Materiais e Equipamentos I 

com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 1471001680/2015 celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional I Política Urbana I 
SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri • MGI convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e 
Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de Dezembro de 2015 , conforme anexo único, 

A rmulário de Proposta e plano de trabalho aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal de 
.....,peracões , teve como proponente participante do certame a seguinte empresa: 

a) Construtora Niemeyer Ltda - 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. 

À consideração de V. Exa. 

Mnêj~ :GQ~r ~~01.6 
~Ematné G~ ., 

Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG 
OAB/MG 105711 

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



HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento do Processo de Licitação n° 02112016 

na modalidade Tomada de Preços D 0 005/2016, para que a adjudicação e parecer jurídico nele 

_ ocedida, produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

Minduri - MG, 11 de maio de 2016 

iLdJJt · 
é Ronaldo da Silva 
unicipal de Minduri- MG 

Rua Penha, 99 - V1 a Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001 -1 0 



DATA: 11 I 05 I 2016 
Prezado(s) Senhor(es) 
Empresa : Construtora Niemeyer Ltda 
Ref: Tomada de Preços n° 005/2016 

Processo de Licitação no 021/2016 

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

Objeto:A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a 
execução e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas 
no Município de Minduri • MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I 

~1teriais e Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
,471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri - MGI 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 2015 I conforme anexo único, formulário de Proposta apresentado e plano de trabalho 
aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal de Operações , em conformidade com a Lei n° 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Processo Licitatório n° 02112016 e Tomada de Preços n° 005/2016. 

Preço e condições de pagamento: O preço total da Empreitada Global de Prestação de Serviços com 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos será de R$ 76.419,81 (Setenta e seis mil e quatrocentos e dezenove 
reais e oitenta e um centavos) e o pagamento pela execução dos serviços será efetuado na tesouraria desta Prefeitura 
Municipal de Minduri- MG após emissão de Documento Fiscal e Boletins de Medição aprovados , 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: 
Órgão .... .. .... ... .............. .... .... ... . : 02 
Unidade .... .. .... ... ................... .... : 05 
Funcional Programática. ....... .. . : 01.15.451.009.1.0019 
Categoria Econômica ............ ... : 449051 

Autorizado em 11/05/2016 

Aceitamos a presente ordem. onstr ora Niemeyer Ltda 
Data:ll/ 05 I 2016 Em resa 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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CARTA DE CONTRATO N° 041/2016 

Por este instrumento de contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, de um lado, o 
Município de Minduri- MG , com sede na Rua Penha , n.0 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta Cidade de Minduri- 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 Municfpio de Minduri - MG , Contratante e, de outro lado, a Empresa Construtora 
Niemeyer Ltda , com sede na Rodovia BR 491 , KM 10 , Zona Rural , Bairro Barra da Palmela , na cidade de Três 
Corações I MG , inscrita no CNPJ MF n° 07.636.375/0001-91 , neste ato representada pelo Sócio Administrador da 
Empresa o Sr. Alexandre Martins Niemeyer , Nacionalidade Brasileiro , Estado Civil Casado , Profissão Administrador , 
residente e domiciliado á Avenida Doutor José da Frota Vasconcelos , n° 44 , Bairro Industrial JK , na Cidade de 
Varginha/MG, inscrito no CPF no 739.019.896-68, Portador do RG n° 5.811 .273, 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 a execução 
e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no 
,-..micipio de Minduri • MG I com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada I 

1ttateriais e Equipamentos I com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 
1471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais I por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional I Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri - MG~ 
convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais I caderno 1 I no dia 03 de 
Dezembro de 2015. 

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 021/2016. 

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 021/2016 e TOMADA DE PREÇOS 
005/2016 e que são partes integrantes deste instrumento, tal como se aqui estivessem transcritos. 

~I - Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser novos, 
Jmprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus 

anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Comissão de Obras do CONTRATANTE. 

IV - 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. 

José Ronaldo da Silva - J1 vf j j (/ 
Prefeito Mumopal f.c & 

CPF: 413.912.9~6-34 

\0: M-2.286'~~a Penha, 99 - Vila Vassalo - on (35) 3326-12 u...,-,......,.., 
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VIl - Todas as ocorrências relativas a execução dos serviços tais como: reclamações, notificações, paralisações, 
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, 
serão de inteira responsabilidade da contratada . 

.........._ 

I - 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 
todos os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e utilização. Todos os materiais deverão ser 

e boa qualidade, obedecer às especificações, e atender integralmente as exigências das especificações das 
.1ormas 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. 

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. 

José Ronaldo da Silvo 
Prefeito Mun;cipal 

CPF: 413.912. 9:".6R_M Penh - 1 a V assai 
ID: M-2.28~ 37.4 -000 - Minduri - Est 
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Cláusula Quarta: • Do Preço e Forma de Pagamento: 

I - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução total do objeto referido na cláusula primeira a importância 
de R$ 76.419,81 (Setenta e seis mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos ).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 Relatorio por medição REFF encaminhado pela empresa contratada e conferido feito pelo Engenheiro 
Municipal responsável pela obra e após apresentação dos documentos fiscais devidos junto a tesouraria , liberação de 
recurso financeiro e de acordo com o Cronograma Ffsico Financeiro, de que tratam os apresentados e exigidos neste 
instrumento de licitação. 

111 - A Contratada vencedora do certame deverá emitir nota fiscal contendo o Objeto da obra , o no da medição e o 
n° do Convênio 1471001680/2015. 

,)V - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, antes do recebimento referente à primeira parcela, o 
;rtificado 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 da empresa 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. 

1- O Prazo total, para execução e entrega das obras especificadas será a contar da data da assinatura deste instrumento 
de contrato que terá o seu inicio em 11 de Maio de 2016 e seu término em 11 de Julho de 2016 , observando os prazos 
parciais, constantes no Cronograma de Desembolso. 

1 - O prazo previsto no item anterior, somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido 
,Jela 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 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. 

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 

dej:,:t::i,:ldo da Silva 2 d r t~ .j L ~ 
Prefeito Municipal 

':PF: 413·912· 9:6-~~a Penha, alo - one: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
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Cláusula Sexta: Da Dotação Orçamentária: 

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

!Dotações Orçamentárias li Reduzido lloescrição das Dotações Orçamentárias j 
2.05.01.15.451.009.1.0019- 449051 D Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 

Melhoramento de Vias Públicas de 
Minduri • MG 

Cláusula Sétima: Da Transferência de Responsabilidade 

I - 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. 

----áusula 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 §1° 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 
ônus 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 

,......qs suas expensas, à reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias por conta e risco da CONTRATADA, 
.cando 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. 

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. 

José Rona ldo da Silva d r ;e-v~ L L ~ ' 
Prefeito Mun1cipal "" 
: PF: 413.912.9~6-34 

10: M-2..28619CRua Pe a, 99 - Vila Vassalo - : (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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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, incluída 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 contrato administrativo, reconhecida os direitos do CONTRATANTE conforme art. 77, poderá ser 
efetivada, 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. 

r -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 
i nstru manto. 

Cláusula 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 

-.... - Fica eleito foro desta comarca de Cruzilia - MG para dirimir qualquer ação oriunda da execução deste Contrato, com 
dXclusão 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. 

Testemunhas: 

Minduri I MG, 11 de Maio de 2016. 

J sé l :i{ {;.~ ' 
P efei Municipal de Minduri - MG 

10 de Minduri I MG - Contratante 

Alexandre Martins Niemeyer 

)osé Ro11aldo da Silvo 
P refeito Mumcipal 
-:PF: 413.912.9~6-34 

10 : M-2.286190 

mpresa Contratada- Construtora Niemeyer Ltda 



Extrato de Publicação do Contrato no 041/2016 

Contratante : Município de Minduri I MG 
Empresa Contratada : Construtora Niemeyer Ltda 
Tomada de Preços n° 005/2016 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e realização das Obras de 
Pavimentação Asfáltíca em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de Mindurí - MG I com 
Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada . Materiais e Equipamentos . com 
transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída n° 147100168012015 celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais , por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional . Política Urbana I SEDRU e Gestão 
Metropolitana e o Município de Mínduri- MG. convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas 
Gerais . caderno 1 . no dia 03 de Dezembro de 2015. confonne Plano de Trabalho e Planilha Orçamentária 
anexada ao Convenio e devidamente aprovado pelo CONCEDENTE 

./"""". 

Jem de Serviços: Datado de 11 .05.2016 

N° do Contrato 041/2016 I datado de 11 .05.2016. 

Dotação Orçamentária : 2.05.01.15.451.009.1.0019-449051 - Secretaria Municipal de Operações. 

Prazo Vigência do Contrato para Execução da Obra: 02 meses a partir da Assinatura do Contrato e Ordem de 
Serviços , com início em 11/05/2016 e com e seu vencimento em 11 .07.2016. 

Valor Total Global do Contrato : R$ 76.419,81 ( Setenta e seis mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e 
um centavos ). 

Minduri I MG, e 11 de Maio de 2016 

Jos dson Botelho 
Presidente da Comissão de Licitação do Município 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 
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~ ~~-- .... -- u u u w J Prefeitura de Conceiçlío do Kio VcrdC"='""Av1so de licitaçâ'õ:"Proccsso de Liêitaçao nº"00046720H) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOCAINA DE MINAS 

I -
.ATO DE TERMO ADITIVO. Processo de Licitação n• 028/2015, modalidade PREGAO PRESEN-
021/2015; PARTES: MUNICfPIO DE BOCAl NA DE MINAS X MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO 
S LTDA - EPP. OBJETO: REEQUILfBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO de itens previsto na ARP 

5, passando o valor dos itens: 2- Pneu 185/65 R14, de R$ 192,00 para R$ 217,28; Item 4-
,5/70 R15, de R$ 379,00 para R$ 416,95. Data da assinatura: 11/04/2016. Wanderson Abraão 

Prefeito Municipal. 
O DE LICITAÇÃO. PROCESSO W 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL W 013/2016. Objeto: Regis-
1 

[
. eços, até a data de 31 de dezembro de 2016, para eventual e futura aquisição gás de cozinha 
3 e vasilhame para demanda de todas as atividades desta municipalidade, conforme condi
specificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO 11 do edital. Entrega de Envelopes 
>Pública dia 29/04/2016, Horário: 14:00 horas para credenciamento e após, abertura dos en
. Informações (032) 3294-1160. E-mail: licitabocaina@gmail.com. Pregoeira: Helenice Costa 

>. Bocaina de Minas- MG, 14/04/2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOLEDADE DE MINAS 

EXTRATO DE EDITAL 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N!l 32/2016. 

PREGÃO PRESENCIAL DE N!l 18/1016 
[efeitura Municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
nos termos do disposto Lei Federal de nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal 

.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, torna pública que fará licitação na modalidade de 
) PRESENCIAL para contratação de empresa especializada na manutenção de bens imóveis 
~ão de serviços de pedreiro com servente), para manutenção e conservação em diversos locais 

1icípio. 
lPOSTA: A Sessão presencial se dará no dia 29 de abril de 2016, as 13 h, no prédio da Prefei
~nicipal de Soledade de Minas, localizado na Rua Prof! Rosina Magalhães, nº 134, Centro, na 

de Soledade de Minas-MG. 
~xto integral do Edital está disponível a partir desta data na sede da Prefeitura. Outros escla-! 
ntos poderão ser obtidos pela Pregoeira, equipe de apoio e pela Comissão Permanente de 
I ,· 
io sito na Rua Profª Resina Magalhães, nº 134, Centro, na cidade de Soledade de Minas, Estadq 

~s Gerais ou pelo telefone (35) 3333-1300. j 

I 
Soledade de Minas, 14/04/2016. ~ 

Monique Arruda Murad - Pregoeira t ' 

I i 

Tomada de Preço nº 00001/2016 - Obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Meio-fio e 
Sarjetas, Calçadas, Rampa de Acesso a Acessibilidade e Sinalização a ser executada no prolongamento 
da Rua Juarez Motta e Rua Jayme Paiva Grillo, ligando o Bairro Chácara das Rosas ao Bairro São Bene
dito por menor preço global, cuja sessão será realizada no dia os envelopes de documentação e pro
postas, até o dia_10/05/2006 às 14:00 hs, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Prefeito 
Edward Carneiro, no 11, nesta cidade de Conceição do Rio Verde, Estado de Minas Gerais, sendo que 
nesta data e horário serão abertos e analisados os envelopes de habilitação, ocorrendo o julgamento 
das propostas de preços no dia 17/05/2006 às 14:00 hs, Ver site: www.conceicaodorioverde.mg.gov. 
br. José Arildo de Castro Carneiro- Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

Extrato de Publicação de Edital de Licitação n!l 021/2016 
Tipo Menor Preço Total Global 

Referência Tomada de Preços n!l. 005/2016 
Processo Licitat6rio n!l 021/2016 

A Comissão de Licitação do Município de Minduri- MG, no uso de suas atribuições legais, nome
ada através da Portaria 602 de 04 de janeiro de 2016, torna-se público que pelo presente instrumento 
fará realizar a Licitação na Modalidade Tomada de Preços e ficam convocados todos os interessados 
no ramo pertinente em participar deste certame de preços para: A Contratação de Empresa Espe
cializada em Construção Civil para a execução e realização das Obras de Pavimentação Asfáltica em 
CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Município de Minduri - MG , com Prestação 
de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especializada , Materiais e Equipamentos, com 
transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio de Saída nº 1471001680/2015 cele
brado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional, Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o Município de Minduri - MG, convênio 
assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal Minas Gerais, caderno 1, no dia 03 de 
Dezembro de 2015, conforme anexos e formulário de proposta, projeto, planilhas e Plano de Traba
lho aprovado, que é parte integrante desta Tomada de Preços. Eventuais interessados em participar 
deste certame terá o prazo e horário para entrega dos documentos e propostas até às 13:45 horas do 
dia 09/05/2016, mediante a abertura dos envelopes que acontecerá as 14:00 horas, recebidos dos 
licitantes pela Comissão Permanente de Licitação de Minduri - MG e Assessor Jurídico do Município, 
na sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, sito à Rua Penha, nº. 99, Bairro Vila Vassalo, nesta 
cidade de Minduri - MG. Eventuais interessados que desejarem participar da presente TOMADA DE 
PREÇOS e que estejam cadastrados no ramo pertinente, deverão retirar o edital , toda a documen
tação e seus anexos no endereço acima citado e manifestar seu interesse com antecedência mínima 
de 72 horas do prazo de encerramento, o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente 
e informações complementares serão obtidas no horário de 12:00 as 17:00 horas pelo telefone 035 
3326 1219 (Comissão de Licitação do Município de Minduri- MG ) e Ema i I: licitacaominduri@gmail. 
com, Município de Minduri - MG, 14 de abril de 2.016, José Edson Botelho- Presidente Com. Perm. 
de Licitação de Minduri - MG 

--~----------~ -------~----------------- • I 
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CÂMARA MUNICIPAL RE~LIZA 
SESSÃO DE HOMENAGENS 

&~Rb-ê 
fiL __ ~~\ 

1

1 
SINDIJORl-MG J 

'o ,- - --7 {i/ 
~qJ~<J 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BOCAINA DE MINAS INAUGURA 

SEDE ADMINISTRATIVA 
---- Confira na página 04 

r':'' " ., 

~ "'' . . 
ERRATA 

Cometemos um erro ao informamos na edição 1264, de 12 de 
maio de 2016, a menção "Pelo terceiro ano consecutivo, Baependi 
sedia os jogos escolares de Minas Gerais". O correto seria informar 
que "PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO, BAEPENDI SE DIA OS JO
GOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS'~ 
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~atamar de 9,39%, a partir do mês de abril de 2016, em consonância com o índice de inflação 
rado no período de abril de 2015 a março de 2016 pelo IPCA do IBGE, nos termos da cláusula 6.3 
iontrato originário, passando assim para o valor mensal de R$ 3.013,00 (três mil e treze reais), 
ajustando-se igualmente o valor atribuído pela cláusula 5.3 do contrato para a remuneração de 
1tuais visitas adicionais, que passa para R$ 451,95 (quatrocentos e cinquenta e um reais e noven

;cinco centavos). 
:m deconência do presente apostilamento e do reajtJste por ele determinado, fica autorizado o 
enho das dotaçoes orçamentárias suplementares necessárias para o pagamento do valor corri

Ido contrato. 
Minduri-MG, 14 de abril de 2016. 

Adilson de Oliveira- Presidente da Câmara 
CIENTE E DE ACORDO: 

LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS- Adailton Gomes Silva- Sócio-gerente 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUMINÁRIAS 

,viso do PAL 30/16- Pregão P. 16/16- p/ aquisição de água mineral, gás de cozinha e vasilhames 
!tores das Secretarias da Prefeitura c/ julgamento dia 31/05/16 às 08:30 hs. Cópia deste instru
to convocatório poderá ser retirado na Seção de Licitação, fone: (035) 32261805 e no site www. 

~arias.mg.gov.br. Arthur Maia Amaral- Prefeito Municipal. 
1unicípio de Luminárias Extrato 12. termo aditivo ao Contrato: 01/15- empresa: Sefcom Com. e 
:. de serv. Ltda, ref. PAL 21/15- prorroga vigência de 07/05/16 à 07/11/16. Arthur Maia Amaral

fito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
refeitura de Conceição do Rio Verde - Aviso de Licitação: Processo de Licitação nº 00056/2016 
ío Presencial nº 00018/2016 - O objeto da presente licitação é para a AQUISIÇÃO DE MÁQUI-
0 TIPO; PÁ CARREGADEIRA, CABINE FECHADA RPOS/FOFS, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, 
BUSTfVEL: DIESEL, DIREÇÃO HIDRAULICA, MINIMO DE 4 CILINDROS TRANSMIÇÃO MINIMA DE 
,RCHAS E FRENTE E 3 MINIMA PARA RÉ, POTÊNCIA MINIMA DE 125HP, PESO OPERACIONAL Ml
) DE 10.200 KG, FORÇA DESEGREGAÇÃO, MINIMO DE 8000KGT, CARGA DE TOMBAMENTO GIRO 
L: MINI MO DE 6.600KG MÁXIMO 8.275KG, CAÇAMBA DENTADA APLICAÇÃO GERAL MINIMO DE 
i113, GARANTIA DE 12 MESES, conforme especificações descritas no Anexo 11, que faz parte inte
e deste Edital. Por menor preço global, cuja sessão está designada para o dia_30/05/2006 às 
hs, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Prefeito Edward Carneiro, no 11, nesta ci

de Conceição do Rio Verde, Estado de Minas Gerais.Ver site: www.conceicaodorioverde.rruuzov. 

- I 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

I ""~ = ~~. ·· · - --~. "'· Extrilto de Publicação do ~tflto nlllUJ./201.6 
Contratante: Município de Minduri I MG 

Empresa Contratada: Construtora Niemeyer Ltda 
Tomada de Preços n!l 005/201.6 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a execução e realização 
das Obras de Pavimentação Asfáltica em CBUQ destinado a melhoramentos de Vias Públicas no Mu
nicípio de Minduri - MG, com Prestação de Serviços e com o Fornecimento de Mão de Obra Especia
lizada, Materiais e Equipamentos, com transferência de Recursos Financeiros referente ao Convênio 
de Safda nº 1471001680/2015 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secre
taria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana I SEDRU e Gestão Metropolitana e o 
Município de Minduri - MG, convênio assinado em 02 de Dezembro de 2015 e Publicado no Jornal 
Minas Gerais, caderno 1, no dia 03 de Dezembro de 2015, conforme Plano de Trabalho e Planilha 
Orçamentária anexada ao Convenio e devidamente aprovado pelo CONCEDENTE 
Ordem de Serviços: Datado de 11.05.2016 
Nº do Contrato 041/2016, datado de 11.05.2016. 
Dotação Orçamentária: 2.05.01.15.451.009.1.0019-449051· Secretaria Municipal de Operações. 

Prazo Vigência do Contrato para Execução da Obra: 02 meses a partir da Assinatura do Contrato e 
Ordem de Serviços, com início em 11/05/2016 e com e seu vencimento em 11.07.2016. 
Valor Total Global do Contrato: R$ 76.419,81 ( Setenta e seis mil e quatrocentos e dezenove reais e 
oitenta e um centavos). 

Minduri I MG, em 11 de Maio de 2016 

1 
José Edson Botelho - Presidente da Comissão de Licitação do Município de Minduri- MG 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JESUÂNIA 

Edital de Licitação - Processo nº 0030/2016 - Tomada de Preços 0001/2016 - Objeto: Contra
tação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos profissionais de Consultoria e 
Assessoria Contábil para Administração Pública, nas áreas de finanças públicas, compreendendo: 
orçamento público, contabilidade pública, tesouraria e execução orçamentária, patrimônio, gestão 
de compras e almoxarifado, inclusive disponibilização de software para o desenvolvimento dos traba
lhos, nos termos das condições contidas no Anexo 1. Recebimento dos envelopes e abertura da docu
mentação: 14/06/2016 às 13:45. Abertura das propostas: 21/06/2016 às 14:00. Edital e informações 
complementares na sede da Prefeitura Municipal de Jesuânia de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00. 
Jesuânia, 13 de maio de 2016- Regina Ido Freire- Presidente da CPL 


