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AUTORIZAÇÃO 

 

Estando cumpridas as formalidades previstas na Lei n° 8.666/93, AUTORIZO a 

abertura do Procedimento Licitatório para Contratação de Empresa especializada para 

Construção de 01(uma) Praça no bairro Bela Vista no município de Buenópolis-MG, 

recursos do Ministério do Turismo C.R. 870207/2018, conforme especificações do 

Anexo l, num valor total estimado de R$ 225.811,04 (Duzentos e vinte e cinco mil, 

oitocentos e onze reais e quatro centavos), na modalidade CARTA CONVITE. 

Conforme solicitação em anexo e, em atendimento ao disposto no inciso II do 

Art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000, declaro que a despesa 

tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, 

compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Buenópolis/MG, 17 de Junho de 2020. 

 

 

_________________________________ 
Célio Santana 

Prefeito Municipal 
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

Senhor Prefeito Municipal, 

 

Ocorrendo a necessidade de abertura do Procedimento Licitatório, na Modalidade 

CARTA CONVITE, para a Contratação de Empresa especializada para Construção de 

01(uma) Praça no bairro Bela Vista no município de Buenópolis-MG, recursos do 

Ministério do Turismo C.R. 870.207/2018, conforme especificações do Anexo l.” num 

valor total estimado de R$ 225.811,04 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e onze 

reais e quatro centavos). Solicito de V. Sa. que seja autorizada nos moldes previstos na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

Informamos-lhe ainda, que para cobertura desta despesa serão utilizados recursos: 

Próprios e/ou Contrato de Repasse 870.207/2018 – Ministério do Turismo; nas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

02.07.20.15.452.1504.1121.4.4.90.51.00 -204 
 
 

Buenópolis/MG, 17 de Junho de 2020. 

 

________________________________________________ 
Glacília Cristina Carneiro 
CRC/MG: 105.300/O-3 
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AUTUAÇÃO 

PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO Nº 

028/2020 

MODALIDADE/Nº CARTA CONVITE Nº. 001/2020 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOSO PRÓPRIOS/CONVÊNIO: 

02.07.20.15.452.1504.1121.4.4.90.51.00 - 204 
 

 

SÍNTESE DO OBJETO “Contratação de Empresa especializada para Construção de 

01(uma) Praça no bairro Bela Vista no município de 

Buenópolis/MG - C.R. 870.207/2018/MTUR” 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Junho do ano de 2020 (Dois mil e Vinte), nesta 

Prefeitura, autuei a autorização e demais documentos que seguem. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020 

        CARTA CONVITE Nº 001/2020 

 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para “Execução de 

Obra de Construção de 01(uma) Praça no bairro Bela Vista no município 

de Buenópolis/MG - C.R. 870.207/2018/MTUR”, conforme especificações 

constantes do Anexo I. 

 

 

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 26/06/2020 
ÀS 13:00 NOVE HORAS 

 

 FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, APÓS 
LIBERAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO E EXECUÇÃO DA OBRA,  A PARTIR DO PROTOCOLO DA 
NOTA FISCAL, NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, E 
APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.  

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 26/06/2020 ÀS 13:00 (TREZE 
HORAS) SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BUENÓPOLIS/MG, SALA DE REUNIÕES DA CPL E PREGÃO,  RUA ATALIBA 
PEREIRA, 99, CENTRO, BUENÓPOLIS-MG. 

 

 CONSULTAS AO EDITAL: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS, SALA DE REUNIÕES DA CPL E PREGÃO,  RUA 
ATALIBA PEREIRA, 99, CENTRO, BUENÓPOLIS-MG, endereço eletrônico 
licitacao@buenopolis.mg.gov.br  ou pelo telefone (38) 3756-2196. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 
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EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020 

        CARTA CONVITE Nº 001/2020 

PREÂMBULO 

 

A Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação, designada por portaria, com a devida autorização expedida pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal, em conformidade com a lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações e demais legislação aplicável, torna público a realização de licitação, no dia 26 de 

Junho de 2020 às 13h00min horas no setor de Licitações Localizado à Rua Ataliba Pereira, 

99, Centro, Buenópolis-MG, MG, CEP 39.230.000, inscrito no CNPJ sob o nº 

17.694.852/0001-29, isento de inscrição estadual, na modalidade CARTA CONVITE, 

objetivando a Contratação de Empresa especializada para “Execução de Obra de 

Construção de 01(uma) Praça no bairro Bela Vista no município de Buenópolis/MG - C.R. 

870.207/2018/MTUR”,  conforme descrições fixadas neste instrumento e seus anexos que 

integra este instrumento, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

O recebimento dos Envelopes A, contendo a documentação de Habilitação e 

Envelopes B, contendo a Proposta de Preço dar-se-á até as 13h00min horas, no dia 26 de 

Junho de 2020, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Buenópolis na Rua Ataliba 

Pereira, 99, Centro, Buenópolis-MG, MG, CEP 39.230.000, no Setor de Licitações. 

 

A abertura dos Envelopes A, contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no 

mesmo local indicado no item 1.1, às 13h00min horas, no dia 26 de Junho de 2020. Havendo 

a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os proponentes, 

formalmente expressa pela assinatura da Declaração de Renúncia (obrigatória conforme 

modelo constante no anexo III), renunciando à interposição de recurso da fase de 
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habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data a abertura do envelope B, contendo a 

proposta de preço, dos proponentes habilitados, não é admitido consórcio, sendo que, desta 

forma, não serão aceitos envelopes encaminhados via correio ou de qualquer outra maneira 

que não seja a supra, especificada.  

 

1. OBJETO  

 

1.1. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para “Execução de Obra de 

Construção de 01(uma) Praça no bairro Bela Vista no município de Buenópolis/MG - C.R. 

870.207/2018/MTUR”, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.  

2. DO PREÇO MÁXIMO  

2.1. O preço total máximo  fixado  pelo   Município,    o objeto desta licitação, é de 

R$ 225.811,04 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e onze reais e quatro centavos) 

conforme planilha de custos da prefeitura municipal de Buenópolis-MG. CARTA CONVITE Nº. 

001/2020  

3. FORMA DE PAGAMENTO  

3.1. O pagamento será efetuado, obedecendo-se o seguinte cronograma: 

De forma parcelada conforme entrega de medições aprovadas pelo setor de 

engenharia do município. 

 

3.2. Sendo todos os pagamentos efetuados após a conferência da Nota Fiscal e o 

devido atesto, em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo 

com as condições constantes da proposta e aceita pela Prefeitura Municipal de Buenópolis, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal, correspondente à parte executada, de acordo com 

as demais exigências administrativas em vigor e de acordo com cumprimento da Minuta de 

Contrato, a qual será atestada pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

Contrato. 

3.3. O pagamento ficará condicionado à apresentação das Certidões Negativas da 

Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dentro do prazo de validade. O 

mailto:licitacao@buenopolis.mg.gov.br
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Município (CONTRATANTE) poderá promover a retenção na fonte conforme legislação 

vigente. O pagamento ocorrerá por deposito bancário devendo o contratado apor na Nota 

Fiscal o numero da conta corrente, agência e banco onde serão depositados.  

4. DOS PRAZOS  

4.1. Para a assinatura do contrato, o prazo é de até 03 (três) dias úteis, a contar da 

data da convocação expressa da vencedora, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, podendo o Município de Buenópolis 

exercer o disposto no § 2º art. 64 da Lei nº 8.666/93.  

4.2. Para o início dos serviços, o prazo é de até 02 (Dois) dias úteis, contados da 

data de recebimento da Ordem de Serviços. 

4.3. O prazo para a conclusão total dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados da 

data de recebimento da Ordem de Serviços.  

4.4. O prazo de vigência do Contrato é até 31/12/2020, a partir da autorização de 

início de obra dado pela Caixa Econômica Federal. 

  

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

5.1. Os recursos financeiros para pagamento resultante deste CONVITE correrão por 

conta das Dotações Orçamentárias conforme quadro abaixo:  

02.07.20.15.452.1504.1121.4.4.90.51.00 – 204 

 

6. DO PROCEDIMENTO  

6.1. O procedimento licitatório será julgado em duas etapas subseqüentes,  

denominadas de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, respectivamente, nos termos do 

art. 43 da Lei nº 8.666/93.  

 

7. DA HABILITAÇÃO  

7.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, 

contendo em seu lado exterior frontal, os dizeres:  

 

mailto:licitacao@buenopolis.mg.gov.br


 

 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS -  MG 

Rua Ataliba Pereira, 99, Centro, CEP: 39.230-000 

E-mail:  licitacao@buenopolis.mg.gov.br 

Telefone: (38) 3756-2196 

 

 8 
 

ENVELOPE “A” 

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO" 

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” 

"CONVITE Nº 001/2020 

"ABERTURA: NO DIA 26 DE JUNHO  2020 ÀS 13H00MIN HORAS” 

"PRIMEIRO ENVELOPE-DOCUMENTAÇÃO" 

“NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA” 

“ENDEREÇO ELETRÔNICO” 

 

1.4.2 – CONDIÇÕES  PARA  HABILITAÇÃO (ENVELOPE  Nº 1) 

Serão exigidos os seguintes documentos abaixo, inseridos no envelope nº 01, como 

prova de habilitação: 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (acompanhado de todas as suas 

alterações ou da respectiva consolidação), em se tratando de sociedades 

comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedades por ações; 

dele deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades 

compatíveis com o objeto desta Carta Convite; 

b) Declaração, em cumprimento da Lei nº 9.854/99, de que não emprega mão-

de-obra de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposição expressada no 

inciso I do § 3º do artigo 227 combinada com a norma estatuída no inciso 

XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição Federal. 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União, 

seguridade social e tributos administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal, esta 

da sede da licitante. 

d) Provas de regularidade relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CND FGTS). 

mailto:licitacao@buenopolis.mg.gov.br
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e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Lei 

12.440/2011), (CNDT). 

f) Prova de inscrição e regularidade da licitante junto ao CREA de sua sede. 

g) Prova de possuir em seu quadro de funcionários, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional(is) de nível superior, e registro no CREA unidade federativa sede da 

licitante, sendo obrigatório a comprovação de vínculo, que poderá ser por contrato de 

prestação de serviços, apresentação de registro no quadro de funcionários com 

apresentação de CTPS e GFIPS dos últimos três meses. 

h)  Caso o responsável técnico seja Sócio da empresa, a comprovação do vínculo 

será feita através da apresentação do contrato social da mesma. 

i) Contrato Social ou Estatuto e sua última alteração; 

j) Documento de identificação do Sócio administrador; 

k) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da 

comarca sede da licitante. 

l) Balanço Patrimonial correspondente ao último exercício social encerrado (2019), 

na forma a seguir: 

1) - Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de 

grande circulação, acompanhado das respectivas demonstrações de Contas de Resultados.  

2) - No caso de Sociedades Civis, cópia autenticada do Balanço e Demonstrações 

Contábeis, extraídos do Livro Diário Geral devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos, apresentados na forma da legislação civil competente (cópias 

autenticadas dos Termos de Abertura e encerramento;  do Balanço patrimonial e das 

demonstrações).  

mailto:licitacao@buenopolis.mg.gov.br
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3) - Os demais tipos societários (micro-empresas, empresas de pequeno porte, 

sociedades  limitadas, firma ou empresa individual, independentemente da forma de 

tributação para efeitos o Imposto de Renda etc)., deverão apresentar cópias autenticadas do 

Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis extraídos do Livro Diário Geral 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado (cópias autenticadas dos Termos de 

Abertura e encerramento;  do Balanço patrimonial e das demonstrações contábeis), 

reservando-se  ao  Pregoeiro direito de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação 

de valores.  

4) - A comprovação da boa situação financeira do concorrente será avaliada pelos 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG) e Índice de 

Composição de Capitais, resultantes da Análise Contábil-financeira. 

 

4.1 - Comprovação da boa situação financeira da licitante através de 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

  

Ativo Circulante + Realizável à Longo 

Prazo 

L

G 

= 

___________________________ 

 Passivo Circulante + Exigível à Longo 

Prazo 

 

 Ativo Total 

S_______________________________ 
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G 

= 

 Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 Ativo Circulante 

L

C 

= 

______________________________ 

 Passivo Circulante 

 

4.2 - Comprovação do subitem anterior deverá se dá através de declaração 

devidamente assinada  por profissional credenciado (Contador ou Técnico em 

Contabilidade), onde deverá constar as fórmulas já citadas com os respectivos 

valores, sendo que estes deverão ser baseados no Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis ou Declaração de Lucro Presumido do último exercício 

(2019).  

5) Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices mínimos 
=1,0, referente aos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Índice de 
Composição de Capitais. Quanto à Solvência Geral (SG) deverá ser igual ou maior que 
1,0. A licitante que apresentar  índice inferior ao parâmetro mínimo exigido para 
Composição de Capitais deverá comprovar o capital social constante do Balanço 
Patrimonial apresentado, correspondente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor 
total estimado da contratação.  

 

m) Os documentos que não tragam em seu bojo a data de validade serão 

considerados válidos pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, exceto Atestados de Capacidade 

técnica e Acervos de RT. 

n) Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos exigidos 

neste edital, desde que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura 

dos envelopes “documentação”. 
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o) Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer 

tipo de protocolo. 

P) PARA AS EMPRESAS ABERTAS NO ANO/EXERCÍCIO DE 2020 E QUE AINDA NÃO 

TEM BALANÇO PATRIMONIAL É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE BALANÇO DE 

ABERTURA E ÍNDICES CONTÁBEIS SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 

 

Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos exigidos 

neste edital, desde que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura 

dos envelopes “documentação”. 

Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo. 

7.5. Os documentos exigidos para essa habilitação deverão ser apresentados em 

fotocópia autenticada, ou cópia simples, acompanhada do original correspondente, para 

autenticação pela Comissão, no ato de sua apresentação, na sessão de Habilitação. 

 

8. DA PROPOSTA  

8.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo em seu lado 

exterior frontal os dizeres:  

ENVELOPE “B” 

"COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO” 

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA” 

“CONVITE Nº 001/2020” 

"ABERTURA: NO DIA 26 de Junho de 2020 ÀS 13H00 MIN HORAS” 

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA 

“NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA” 

“ENDEREÇO ELETRÔNICO” 
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8.2. A proposta deverá, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:  

8.2.1. Oficio proposta em papel formato A4, impressa por qualquer meio, datada e 

assinada pelo representante ou procurador legalmente constituído, com endereço, telefone, 

número do CNPJ/MF ou CPF e timbre da empresa ou seu carimbo identificador, contendo: o 

objeto da licitação, prazo de validade da proposta, prazo de execução do objeto e o preço 

global em algarismos e por extenso;  

8.2.2. Proposta de preços, contendo o quadro de quantidades com os preços 

unitários e o preço total, de acordo com o Anexo I fornecido, devidamente assinado pelo 

responsável da empresa.  

8.2.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos após a data-limite da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA, 

especificada no preâmbulo deste Edital;  

8.2.4. O ofício proposta e a planilha de preços devem ser apresentados em uma via 

impressa em formulário próprio da licitante, sem emendas, entrelinhas ou rasuras; 

8.2.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os descontos ou despesa 

(impostos, fretes, embalagens, etc.);  

8.2.6. Qualquer proposta em desacordo com as exigências deste Edital será 

desclassificada.  

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

9.1. Os envelopes deverão ser entregues devidamente fechados e identificados na 

forma dos itens 7.1. e 8.1., até a data, horário e local indicados no preâmbulo desta licitação.  

9.2. Não será concedido prazo para a apresentação de documentos exigidos pela 

Licitação e não incluídos nos respectivos envelopes. 

9.3. A sessão pública de abertura iniciar-se-á no dia 26 de Junho de 2020 às 

13h00min do corrente ano, na Sala de Licitações, sito Rua Ataliba Pereira, 99, Centro, 

Buenópolis/MG – CEP: 39.230-000 , no Setor de Licitações.  

9.4. Os representantes deverão entregar à Comissão de Licitação, a sua credencial 

acompanhada da Carteira de Identidade.  
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9.5. Cada Empresa deverá ter um único representante, o qual não poderá 

representar outra empresa na mesma licitação.  

9.6. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes devidamente credenciados.  

9.7. À licitante inabilitada será devolvido o envelope POPOSTA, lacrado, após a 

desistência expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.  

9.8. Se houver desistência expressa da interposição de recurso pela unanimidade 

das proponentes, na mesma reunião serão abertos os envelopes caracterizados como 

"SEGUNDO ENVELOPE - PROPOSTA" das licitantes preliminarmente habilitadas, cujos 

originais, folha a folha, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes 

devidamente credenciados.  

9.9. A seu critério, a Comissão de Licitação poderá designar nova data para a 

abertura dos envelopes “PROPOSTA”, comunicando os participantes com, no mínimo, 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência.  

9.10. Dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas no 

ato pela Comissão e serão registradas em Ata.  

9.11. Os documentos de Habilitação e Proposta, bem como as Atas lavradas nas 

sessões públicas serão assinados e rubricados pelos membros da Comissão e licitantes 

presentes.  

10. PENALIDADES  

10.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total dos serviços, no caso da 

vencedora dar causa à rescisão do contrato ou no caso de não cumprir o contido no item 

4.1.. 

10.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total dos serviços, por 

dia de atraso, no caso da vencedora não cumprir os prazos dos itens 4.2. e 4.3., até o limite 

máximo de 10 (dez) e 30 (trinta) dias corridos, respectivamente, quando se dará por 

rescindido o contrato. A mesma penalidade será aplicada no caso de descumprimento de 

qualquer prazo e ou condição estabelecidos no Anexo II, podendo o contrato ser rescindido 

em caso de reincidência.  
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10.3. No caso da contratada não cumprir as condições estabelecidas no presente 

Edital, poderá ser:  

10.3.1. Suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com a 

Prefeitura do Município de Buenópolis, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

10.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, na 

forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

10.4. Advertência no diário de obras;  

10.5. Advertência através de Ofício.  

10.6. As penalidades acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, após facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo 

na forma do § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666/93.  

11. JULGAMENTO  

11.1. A presente licitação é do tipo "menor preço global ”, e o critério será de 

execução indireta. 

11.2. Será julgada inabilitada a proponente que, na apreciação do conteúdo do 

“ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO”:  

11.2.1. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 7 deste 

edital.  

11.3. Será julgada desclassificada a proponente que, na apreciação do conteúdo do 

" ENVELOPE “B”- PROPOSTA": 

11.3.1. Deixar de atender alguma exigência desta licitação e/ou colocar documentos 

em envelopes trocados.  

11.3.2. Deixar de atender ao contido em qualquer dos subitens do item 8 deste 

edital.  

11.3.3 Não apresentar oferta para o cumprimento integral do Lote proposto, objeto 

desta licitação e ou apresentar preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;  

11.3.4 Serão desclassificadas as propostas cujo preço total for superior ao máximo 

estabelecido pelo MUNICÍPIO;  
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11.3.5 Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexeqüíveis, bem como 

as que não atenderem às exigências desta Licitação, as propostas que contiverem valor (es) 

vil (is) ou excessivo(s) tendo em vista os valores correntes do mercado, obedecido o disposto 

nos parágrafos do Artigo 48 da Lei nº 8666/93.  

11.3.6 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem para qualquer item do 

quadro de quantidades e custos fornecido valor irrisório ou de valor zero e, ainda, que 

alterem as quantidades e ou unidades dos serviços cantantes do quadro de quantidades.  

11.4 Será vencedora a proponente que oferecer menor preço global. Existindo 

discrepância entre o preço total proposto e a soma dos valores obtidos da multiplicação do 

preço unitário proposto pelas quantidades, prevalecerá o segundo.  

11.5 Ocorrendo empate entre duas ou mais licitantes com propostas de menor 

preço global, depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 

8.666/93, a Comissão de Licitação procederá a um sorteio, do qual resultará o vencedor.  

11.5. No caso da contratada classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei 

8666/93, a assinatura do contrato se dará mediante a garantia exigida no item 12 deste 

edital.  

12. RECURSOS  

12.1. Os recursos atenderão ao contido no artigo 109 da Lei n°8.666/93.  

13. NORMAS E CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

13.1. Competirá a vencedora a admissão dos técnicos necessários ao desempenho 

dos serviços, correndo por sua conta, encargos sociais, seguro, demais exigências das leis 

trabalhistas, podendo o Município solicitar, a qualquer momento, documentos 

comprobatórios. O não cumprimento poderá acarretar a paralisação dos serviços e/ou 

suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da contratada, 

ficando a contratante isenta de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.  

13.2. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom 

andamento do serviço. Se a dispensa der origem a qualquer ação judicial, o Município não 

terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. A contratada fica obrigada a apresentar a 
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relação dos funcionários que executarão o serviço bem como cópia da ficha de registro 

destes funcionários, SE HOUVER. 

13.3. As despesas com alimentação e locomoção da equipe ou responsável pela 

auditagem, necessárias à execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada e 

deverão obedecer aos padrões legais estabelecidos. 

13.4. Os serviços que constituem o objeto do presente Edital deverão ser 

executados de acordo com a orientação/fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. 

13.5. Deverão ser respeitadas as leis vigentes no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, que regem as auditorias independentes; 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. A vencedora é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento feitos pelo 

MUNICÍPIO. 

14.2. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 

sem que caiba aos proponentes qualquer reclamação ou indenização.  

14.3. O MUNICÍPIO, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução 

dos serviços.  

14.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial, considerando-se os preços unitários da proposta, para melhor adequação 

técnica, em razão da ocorrência de fato superveniente e imprevisível quando da elaboração 

do presente edital devidamente comprovado em processo administrativo, desde que não 

ultrapassem os limites previstos para a modalidade  

14.5. A vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  

14.6. São de responsabilidade da vencedora todos os encargos trabalhistas, sociais, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da presente licitação 
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e a sua inadimplência não transferem ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato, devendo a contratada apresentar as guias de 

recolhimento do INSS dos funcionários alocados. 

14.7. O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender, a 

qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e 

exclusivo daqueles já executados, considerando-se, para tanto, os preços unitários.  

14.8. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o 

exigido nesta licitação.  

14.9. É facultado ao MUNICÍPIO, quando a vencedora não assinar o contrato, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogá-la, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

14.10. A licitante se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

15 – ANEXOS DO EDITAL 

15.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referencia, Pasta Técnica; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

c) Anexo III – Modelo de Termo de Renuncia; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXIII do 

art. 7º da Constituição Federal; 

e) Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento; 

f) Anexo VI – Minuta de contrato.  

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Qualquer dúvida a respeito desta licitação, a empresa deverá se dirigir à 

Comissão de Licitação, sito a na Rua Ataliba Pereira, 99, Centro, Buenópolis/MG – CEP: 

39.230.000, das 07h00minh às 13h00minh.  

Buenópolis MG, 17 de Junho de 2020 

 

         Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO 028/2020 

EDITAL DA CARTA CONVITE Nº 001/2020. 

TERMO DE REFERENCIA PASTA TECNICA 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO 028/2020 

CONVITE Nº 001/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA) 

 

Edital de Licitação. 

Modalidade Carta Convite Nº 001/2020. 

(Proponente) 

 

À 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG. 

 

 

________________________________ Inscrito sob CPF/CNPJ nº. 

_________________________ Declara para os fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade CONVITE Nº 001/2020, instaurada pela 

Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 

 

________, em ___de ____________de________. 

  

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO 028/2020 

CONVITE Nº 001/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA) 

 

Edital de Licitação. 

Modalidade Carta Convite Nº 001/2020. 

(Proponente) 

 

À 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG. 

 

________________________________ Inscrito sob CPF/CNPJ nº. 

_________________________, participante da licitação modalidade CONVITE Nº 001/2020, 

por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 

8.666/93 de 21 de Junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende 

recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, 

renunciando, expressamente, ao direito de recuso da fase habilitatória e ao respectivo prazo 

e concordando com o prosseguimento do Procedimento licitatório, passando-se à abertura 

dos envelopes de Proposta de Preço dos proponentes habilitados. 

 

 _________, em ___de ____________de________. 

  

 

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO 028/2020 

CONVITE Nº 001/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA) 

 

Edital de Licitação. 

Modalidade Carta Convite Nº 001/2020. 

(Proponente) 

 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG. 

 

________________________________ Inscrito sob CPF/CNPJ nº. 

_________________________, participante da licitação modalidade CONVITE Nº 001/2020, 

por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 

8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e demais legislação pertinente, o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que assim prescreve: - inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal: - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

  

_________, em ___de ____________de________. 

 

  

(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO V 

CONVITE Nº 01/2020 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(APRESENTAÇÃO OPTATIVA) 

 

Edital de Licitação. 

Modalidade Carta Convite Nº 001/2020. 

(Proponente) 

 

À 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG. 

 

 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) _______________________, portador (a) 

da cédula de identidade sob nº _________________e CPF sob nº _______________, a 

participar em todas as fases do procedimento licitatório, sob a modalidade CONVITE Nº 

001/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG. 

Na qualidade de representante legal da empresa ___________________________, 

outorga-se ao (à) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 

interposição de Recurso. 

 

_________, em ___de ____________de________. 

 

 

 

 (assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO VI MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO 028/2020 

CONVITE Nº 001/2020 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
CERTA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO 
DE BUENÓPOLIS-MG, E DE OUTRO A EMPRESA 
....................., ATENDIDAS AS SEGUINTES CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES, RECIPROCAMENTE ESTIPULADAS E ACEITAS A 
SABER: 

 

CLÁUSULA I - PARTES 

O MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS-MG, com sede na Rua Ataliba Pereira, 99, Centro, 
inscrito sob o CNPJ nº: 17.694.852/0001-29, isento de inscrição estadual e 
denominado de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, 
Sr. Célio Santana, e a empresa _____________, estabelecida na rua 
......................................, inscrita no CNPJ sob nº ......................, aqui denominada de 
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal 
........................................, residente e domiciliado em ................................... , 
RESOLVEM celebrar este Contrato, provenientes do Processo Licitatório nº..., Carta 
Convite nº.......,  mediante as Cláusulas e condições a seguir:  

 

CLÁUSULA II  -  OBJETO 

É objeto deste contrato a execução, pela contratada, sob regime de empreitada global, 
e execução indireta, a preços unitários, por medição, para Contratação de Empresa 
especializada para “Execução de Obra de Construção de 01(uma) Praça no bairro 
Bela Vista no município de Buenópolis/MG - C.R. 870.207/2018/MTUR”, conforme 
especificações técnicas que acompanham o Edital nº 028/2020, adjudicados à 
contratada em decorrência do julgamento da LICITAÇÃO nº 028/2020, CARTA CONVITE 
nº 001/2020, e segundo a proposta e demais peças integrantes do edital respectivo, as 
quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, 
independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA III  -  VALOR DO CONTRATO 

O valor global deste contrato é de R$.......(...), correspondente ao produto dos preços 
unitários cotados e propostos pela contratada aplicados às quantidades e atividades 
indicadas nas planilhas  que, fundada nos anexos III e IV do edital, integra sua 
proposta. 
 

CLÁUSULA IV -  PAGAMENTO 

O Município fará pagamentos mensais à contratada, tendo por base a medição de 
atividades e quantidades efetivamente desempenhadas pela mesma contratada. Cada 
medição será formalizada e datada no último dia útil de cada mês e a fatura 
respectiva será paga até o dia vinte do mês subseqüente, pelo seu valor nominal.  
Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA. Em todas as faturas deverão ser 
anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos 
empregados lotados na execução do contrato, referentes ao mês da prestação dos 
serviços. 

O pagamento das medições somente será liberado à contratada contra apresentação 
Nota Fiscal/Fatura, CND do INSS, CND do FGTS, CND Estadual, ART Execução e 
Inscrição do CEI, planilha de medição devidamente aprovada pelo Fiscal de Obras do 
Município, Diários de Obras aprovados pelo Fiscal de Obras do Município, e 
observância do que determina o subitem 3.8.2 deste item. 

 
CLÁUSULA  V -  REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com a seguinte fórmula, 
aplicável na conformidade das condições a seguir estipuladas: 

, x  

o
I

o
I - 

i
I

i
P  = R  onde: R é o valor do reajustamento; Pi é o preço inicial das atividades a 

serem reajustadas; Ii é o índice publicado pela Revista "Conjuntura Econômica", da 
Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços; Io é o índice 
publicado pela mesma revista, referente ao mês de apresentação da proposta. O 
reajustamento, com periodicidade anual, salvo alteração da legislação federal 
pertinente, será calculado pela variação dos índices das atividades preponderantes, 
segundo a seguinte fórmula paramétrica: [0,xx col. xx + 0,xx col. yy + 0,xx col. zz]. 
 
 
 
 
CLÁUSULA  VI - PRAZO DE EXECUÇÃO 

A obra contratada deverá estar concluída dentro do prazo inicial, estimativo, de 90 
(noventa) dias corridos, contados da data da “ordem de serviço” que autorizar o início 
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das atividades. O prazo de vigência contratual será até 31/12/2020, início de obra 
contados a partir da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, salvo se houver interesse de qualquer das partes 
em rescindi-lo, o que deverá ser manifestado por escrito. 

CLÁUSULA  VII - REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES 

O presente contrato é regido pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
complementadas suas cláusulas pelas “normas contratuais” - Parte III do edital origem, 
que integram, em seu inteiro teor, este instrumento de contratação, 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VIII –   DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de 
recursos orçamentários municipais/convênios, abaixo descritos: 

02.07.20.15.452.1504.1121.4.4.90.51.00 -204 
 

CLÁUSULA IX – FORO 

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda do 
presente contrato, o foro da Comarca de Buenópolis/MG. 

E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes, por seus 
representantes legais, o presente instrumento, elaborado em duas vias de igual teor e 
forma, para produzir todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

Buenópolis (MG), ... de .................................... de 2020  
 

 
  Prefeito Municipal                               Representante Legal   
PELA CONTRATANTE                              PELA CONTRATADA 
   

TESTEMUNHAS:  

NOME:   _______________ RG: __________________ CPF_______________ 

NOME:   _______________ RG: __________________ CPF_______________ 
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