MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do
fax (35) 3371-5002 ou do e-mail licitacaopquatro@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Passa Quatro da responsabilidade da
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à página www.passaquatro.mg.gov.br para eventuais
comunicaç2ões e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017

Razão Social/Nome:________________________________________________________________________
CNPJ/CPF nº _____________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Cidade: _________________________________ Estado: __________________
CEP_____________________
Telefone: ___________________________________Fax: _________________________________________
Representante Legal __________________________________________CPF: _________________________
Nº do Registro na Junta Comercial:____________________________________________________________
Data do Registro na Junta Comercial__________________________________________________________
Obtivemos, através do acesso à página www.passaquatro.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2017.

____________________________________
Assinatura
RG

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Rua Tenente Viotti, 331, Centro – Passa Quatro/MG – CEP: 37.460-000
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREÂMBULO
PROCESSO
LICITATÓRIO

:

Nº 106/2017

MODALIDADE

:

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017

OBJETO

:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, ESTRUTURAS DE
FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO
TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED, PARA
ATENDER A DIVERSAS VIAS DO MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO
(MG), conforme especificações e quantidades constantes do
memorial descritivo, anexo I.
MENOR PREÇO - EMPREITADA GLOBAL, compreendendo material e
mão de obra
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua
Tenente Viotti, nº 331 – Centro, Passa Quatro/MG.

DATA DE
ABERTURA
HORÁRIO

:

29 DE DEZEMBRO DE 2017

:

09:00H (NOVE HORAS)

CONSULTAS
AO
EDITAL
E
INFORMAÇÕES

:

Na internet, no site www.passaquatro.mg.gov.br, no quadro de
avisos ou na sala do Setor de Licitações, no endereço da
prefeitura.

ESCLARECIMENTOS

:

Pelo e-mail: licitacaopquatro@gmail.com, telefone (35) 3371-5007
ou fax (35) 3371-5002

TIPO:
LOCAL DA
SESSÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, com sede na Rua Tenente Viotti nº 331,
Centro, nesta Cidade, CEP 37.460.000, inscrito no CNPJ sob o nº 23.245.806/0001-45, torna
pública, para conhecimento de quantos possam interessar, a abertura do Processo Licitatório nº
106/2017, na modalidade Tomada de Preços nº 006/2017, do tipo menor preço global, regido
pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, e suas posteriores alterações, em conformidade com as
disposições deste Edital, e respectivos Anexos.
Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Licitação do Município de Passa Quatro e
respectivos membros, designados pela Portaria nº 021/17, anexa aos autos do processo em
epígrafe.
1) OBJETO:
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
1.1 - A presente licitação tem por objeto a escolha de proposta de menor preço global, sob regime
de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, ESTRUTURAS DE FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED, PARA ATENDER A DIVERSAS VIAS DO
MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO (MG).
1.2 - O valor total estimado para a contratação do objeto desta Licitação é de R$ 589.826,62
(Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos),
provenientes da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP), rubrica
orçamentária: 02.04.00.15.452.0010.4.052.3390.39.00– Reduzido 207 – Fonte de Recursos 117.
2) DOS ANEXOS:
Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
. Anexo I – Memorial Descritivo/Projeto Básico
. Anexo II – Modelo de Credenciamento, deverá ser entregue junto com a documentação;
. Anexo III – Minuta de Contrato;
.Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser
entregue junto com a documentação;
. Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
Qualificação; deverá ser entregue junto com a documentação;
. Anexo VI – Modelo de Declaração de não emprega menor; – deverá ser entregue junto com a
documentação;
. Anexo VII – Modelo de Termo de Renúncia de Prazo Recursal;
. Anexo VIII – Modelo da Proposta Econômica
.Anexo IX - Modelo de declaração de responsabilidade técnica profissional;
.Anexo X –Minuta de Atestado de Visita Técnica
.Anexo XI - Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e BDI
. Anexo XII – Modelo de Boletim de Medição

3) DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA”
3.1. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e a PROPOSTA
(envelope nº 02) deverão ser Protocolados na Prefeitura Municipal de Passa Quatro, da seguinte
forma:
3.1.1. LOCAL: Área de Protocolo, Prefeitura Municipal.
DATA: 2
29/12/2017
HORÁRIO: até às 09h00mim
3.1.2. Os envelopes deverão ser entregues lacrados, separadamente, tendo o envelope n° 1 o
Subtítulo “HABILITAÇÃO” e envelope n° 2 o subtítulo “PROPOSTA”, contendo na parte externa e
frontal, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
“ENVELOPE HABILITAÇÃO”
Tomada de Preços nº 006/2017
À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO ESTADO DE MINAS GERAIS
ENVELOPE Nº 2
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA”
Tomada de Preços nº 006/2017
À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.1.3. O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO não se responsabilizará por documentação e
manifestação que porventura não cheguem na hora e local determinados no subitem 3.1.1.
deste Edital.
3.1.4. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade
com as condições definidas neste Edital.
3.2. A Abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” (envelope nº 01) e “PROPOSTA” (envelope
nº 02) se dará em sessão pública no dia, horário e local e seguir:
ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.
DIA: 29/12/2017
HORA: 09h00min
PREVISÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.
DIA: 09/01/2017
HORA: 09h30min
4) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderá participar desta Licitação qualquer empresa do ramo, legalmente constituída, desde
que satisfaça as exigências fixadas no presente Edital.
4.2 – A participação nesta Licitação implica na aceitação integral dos termos deste Edital, seus
anexos e instrumentos, bem como a observância dos regulamentos, normas e das disposições
legais pertinentes.
4.3– Poderão participar do presente certame as empresas previamente cadastradas na Prefeitura
Municipal de Passa Quatro/MG, que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
4.3.1 – Os documentos (citados nos itens 6.1, 6.2 e seus subitens) exigidos para cadastro deverão
estar autenticados ou ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada
em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial.
5) DAS RESTRIÇÕES
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5.1 – Não poderão participar do presente certame, a licitante que não cumprir o estabelecido
neste Edital, e ainda que:
suspensa de participar em licitação e impedida de contratar o Município de Passa Quatro
a) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração
Pública;
b) com falência decretada ou em liquidação judicial ou extrajudicial;
c) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
d) em funcionamento sob regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
f) compostas de vereadores, deputados e senadores que sejam proprietários, controladores
ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição Federal/1988.
6) DA HABILITAÇÃO
Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento
(Anexo II), outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da
presente licitação, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.
No envelope nº 01 (documentação) deverá constar os seguintes documentos:
6.1- DA HABILITAÇÃO:
a) - O estatuto social, contrato social em vigor, alterações caso houver, ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) - Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) - prova de inscrição e situação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
b) - certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei;
d) - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
e) - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.2.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião do presente certame,
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
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for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da administração
pública municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.2.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.2.2 implicará
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
6.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.3.1- Atestado de Capacidade Técnica – Profissional, fornecido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, em nome do
profissional comprovadamente integrante do quadro permanente da proponente, como
empregado ou como sócio administrador da sociedade, comprovando ter o referido profissional
(inscrito no CREA ou no CAU como Responsável Técnico da empresa), sido responsável técnico pela
execução de obras/serviço e obras/serviços da mesma natureza e de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância, conforme exigido abaixo:
6.3.2- Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com indicação do objeto social
compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro do (s) responsável (is)
técnico(s);
6.3.3- Comprovante de registro do Responsável Técnico, no CREA ou no CAU, se fará
exclusivamente mediante a apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa
Física, em dia, emitida por aquele Conselho.
6.3.3.1 - Comprovação de vínculo entre a proponente e o profissional por ela indicado
como RT - Responsável Técnico através de apresentação de um dos seguintes documentos:
1) Cópia da ficha de registro de empregados – RE ou
2) Cópia da folha do livro de registro de empregados ou
3) Carteira de Trabalho ou
4) Contrato de prestação de serviços ou
5) Cópia do contrato social ou da última alteração contratual, em caso de sócio da licitante,
devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no
qual conste o nome do detentor do Atestado de Capacidade Técnica.
6.3.3.2 - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação
técnica, deverão assumir o compromisso de participar dos serviços/obras licitados, através de
declaração, reconhecendo a possibilidade de substituição apenas por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de Passa Quatro/MG (modelo Anexo
IX).
6.3.3.3- A análise da qualificação técnica se dará através da comprovação de aptidão por
certidões ou atestados de obras e serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente
ou superior, de pessoa física ou pessoa jurídica, com acervo técnico junto ao CREA ou ao CAU - CAT
- Certidão de Acervo Técnico.
6.3.4- Comprovação que a empresa esta cadastrada e homologada na Concessionária de energia
local (CEMIG) nas famílias: (a) 805 (DTB-PROJETO DE RDA/RDS - NÍVEL 1 UEB) e (b) 832 (DTB-OBRA
- PART REDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2kV. – NÍVEL 1 UEB).
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6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.4.1- Certidão de distribuição de feitos cíveis, demonstrando não tramitar contra a empresa
nenhum processo de falência ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede
da pessoa jurídica, emitida no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos
envelopes de documentação.
6.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, através do
cálculo de índices contábeis abaixo previstos. Esta, conforme o caso, apresentados devidamente
autenticados, publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário, onde
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Entidade, ou no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos; todos, obrigatoriamente, firmados pelo Contador e
por Dirigente, qualificados, vedada a substituição por Balancetes ou Balanço provisório.
6.4.3- Demonstrativo de índice financeiro, extraído do balanço apresentado, para fins de
verificação de boa situação financeira da licitante e apresentado mediante apuração de indicação
contábil, que deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa e assinado pelo contador:


ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC – igual ou superior a 1,00 (Hum inteiro) a ser obtido
pelas fórmulas:
onde,
AC = Ativo Circulante
ILC = AC
PC = Passivo Circulante
PC


ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - EG – igual ou inferior a 1,00 (este índice mostrará a
relação entre Capital de terceiros (Passivo Circulante e exigível a Longo prazo) e o Capital
Próprio (Patrimônio líquido) a ser calculado pela fórmula:

onde,
EG = PC +
ELP
PT ou AT


PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
PT = Passivo total
AT = Ativo Total

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – LG – igual ou superior a 1,00 (este índice mostrará a liquidez,
tanto a curto como a longo prazo) a ser calculado pela fórmula:

onde,
LG = AC + RLP
PC + ELP

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES Nacional,
poderão apresentar cópia autenticada da Declaração Simplificada da Receita Federal.
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6.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.5.1 – Apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal
de Passa Quatro
6.5.2 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 14 (quatorze) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal de 1988. (Anexo VI)
6.5.3 – Declaração da licitante, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação,
nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n.º 8.666/93. (Anexo V).
6.5.4 - Termo de visita técnica, expedido por servidor da Secretaria M. de Obras, designado pela
Prefeitura Municipal de Passa Quatro, comprovando que o interessado compareceu ao local da
execução dos serviços/obras para conhecimento. (Anexo X)
6.5.5 - O licitante enquadrado como ME ou EPP que quiser exercer o direito de preferência previsto
na Lei complementar nº 123/2006 deverá apresentar a declaração de enquadramento (Anexo IV)
acompanhada de documento que comprove a condição da empresa;
6.5.6 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar, juntamente com a
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo IV), a Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, se inscrita no Registro Público de Empresas
Mercantis; documento que comprova o enquadramento da empresa, conforme Art. 8º da
Instrução Normativa DNRC nº. 103 de 30 de Abril de 2007;
6.5.7 - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando
não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90 (noventa dias), no máximo, da data de
julgamento.
6.5.8 – Os documentos necessários à Habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Presidente ou por membro da Comissão de
Licitação.
6.5.9 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto neste Edital
inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta”. Os documentos
acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer protocolo.
6.5.10 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta de preços, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
7) DA VISITA TÉCNICA
7.1 - É obrigatória a VISITA TÉCNICA do licitante ao Município de Passa Quatro/MG para a
participação, ocasião em que será fornecido aos interessados o Termo de Vistoria, documento
indispensável a ser apresentado no envelope “Documentação para Habilitação”.
7.2 - A finalidade da visita é conhecer e dimensionar a demanda dos serviços e a quantidade de
funcionários necessários, bem como demais esclarecimentos que a licitante julgar necessários para
a futura execução do objeto.
7.3 - A visita técnica será agendada junto ao Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de
Passa Quatro, exclusivamente com o Secretário de Obras pelo telefone (35) 3371- 2563, com
antecedência mínima de 03 dias úteis.
7.4 - O licitante deverá nomear seu representante, por meio de documento de credenciamento,
com autorização expressa e devidamente identificado para realizar a visita e receber o Termo de
Vistoria.
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7.5 – O Termo de Visita Técnica (Anexo IX ) é documento obrigatório a fazer parte do Envelope nº
01 – Habilitação, sob pena de inabilitação e não será expedido para licitantes que não se
identificarem ou que não comparecerem na data e horário marcados
8) DA PROPOSTA
8.1 - O envelope nº 02 deverá conter:
a) proposta financeira (Anexo VIII), em uma via, rubricada em todas as páginas e anexos e assinada
na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução do
serviço, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com mão-de-obra e
materiais, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);
b Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro (Anexo XI);
c) detalhamento da composição do BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do
empreendimento, etc.), informando inclusive as alíquotas de impostos e obrigações incidentes,
sob pena de desclassificação.
d.1 – Os tributos IRPJ e CSLL não poderão compor o BDI (bonificação de despesas indiretas)
ou LDI (Lucros e despesas indiretas), ou em qualquer outro item componente da planilha
orçamentária.
8.2 - Razão Social, endereço atualizado; incluindo, se os possuir, telefone, fax e email atualizados,
(empresa);
8.3 - Número e Modalidade da Licitação – Tomada de Preços Nº 006/2017;
8.4 - Prazo de validade da Proposta que não poderá ser inferior a 60 dias, a contar da data da
abertura da presente licitação e obrigará o proponente a manter o seu preço, por todo o período
de vigência do contrato.
8.5 - No preço ofertado deverão estar inclusos todos os tributos, obrigações previdenciárias,
fiscais, comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, despesas com transporte, descarregamento,
seguros, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas,
insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir
sobre a prestação de serviço/obra, objeto desta licitação, sem a inclusão da expectativa
inflacionária ou encargos financeiros.

9) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 – Esta licitação, com execução dos serviços/obras por empreitada global, com fornecimento de
materiais, será analisada e julgada pelo menor preço global;
9.1.1- Esta licitação será julgada pelo menor preço global, devendo ainda todos os valores
estarem dentro dos valores estimados para esta contratação.
9.2 – A CPL abrirá primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação.
Habilitará a Licitante que tenha cumprido integralmente as exigências do Edital e desqualificará a
licitante que não atender as exigências deste Edital e seus anexos e ainda que:
a) não atender na totalidade os itens solicitados;
b) colocar documentos em envelopes trocados;
c) não apresentar, no prazo definido pela CPL, os eventuais esclarecimentos exigidos;
d) cotar e apresentar valor superior ao descrito no item 13.1 deste Edital. Somente serão
aceitas as propostas cujo preço global e valores unitários ofertados não sejam superiores ao limite
do valor estimado pelo Município, incluindo-se neste computo o BDI;
e) serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este
edital, bem como com preço superestimado ou inexeqüível;
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f) não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico/memorial descritivo
ou anexos;
g) Tiver parcelas e informações relativas aos tributos IRPJ e CSLL em suas planilhas de custo,
orçamento, BDI ou LDI, conforme 9.1 do Acórdão TCU nº 950/2007 – plenário de
23/05/2007, publicado DOU em 28/05/2017, que tenha valores inexeqüíveis, de acordo
com o artigo 48, incisos I e II da Lei 8.666/93;
h) Não apresentar cronograma físico-financeiro dos serviços/obras a serem executados;
i) Não apresentar planilha orçamentária assinada pelo responsável pela elaboração do
orçamento;
j) Não apresentar detalhamento de todas as despesas diretas e indiretas que compõe do
BDI, informando inclusive as alíquotas de impostos e obrigações incidentes;
9.3 – 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.
9.4 – Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a Comissão procederá ao sorteio em ato
público.
9.5 – Caso todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão
de Licitação poderá fixar o prazo de até 08 (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.
9.6 – Decorrido o prazo de recurso da fase de habilitação, e nenhum tendo sido interposto, ou
julgados os apresentados, serão devolvidos os envelopes, inviolados, aos licitantes inabilitados ou
por ventura, expressamente, desistentes;
9.7 – Todos os documentos contidos nos envelopes de habilitação serão rubricados pelas licitantes
presentes e pela CPL;
9.8 – Será lavrada Ata circunstanciada da abertura da documentação, que deverá ser assinada
pelas licitantes presentes e pela CPL;
9.9 – Nas sessões públicas, a Licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa
devidamente credenciada em documento escrito firmado pelo representante legal do proponente,
a quem seja conferido amplos poderes para representá-lo em todos os atos e termos do
procedimento licitatório;
9.9.1 – No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o
instrumento que o habilita a representar a Licitante, antes do início dos trabalhos de abertura dos
envelopes;
9.9.2 – Se o portador dos envelopes da Licitante não detiver instrumento de representação,
tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente
licitação;
9.9.3 – Uma vez proferindo o resultado do julgamento da documentação, estando
presentes todos os representantes legais das licitantes e havendo desistência expressa da
interposição de recurso até esta fase processual e fazendo constar na Ata de Julgamento da
Documentação tal decisão, assim a CPL poderá dar continuidade à sessão e proceder à abertura
dos envelopes contendo as propostas.
10) DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA “ME”ou“EPP”
10.1 – Neste processo licitatório, será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme critérios a seguir:
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10.2 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado o objeto a seu favor;
10.2.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao
menor preço.
10.3 – Na hipótese de não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte com base
no item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação
de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
10.4 – O prazo para o licitante enquadrado como ME ou EPP melhor colocado apresentar nova
proposta será de 48 (Quarenta e Oito) horas, contados a partir da data da notificação efetuada
pela Comissão de Licitação;
10.5 – O tratamento diferenciado somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11) DOS RECURSOS:
11.1 - Dos atos da Administração, em qualquer fase da licitação ou execução do contrato que dela
resulte, cabe interposição de recursos (por escrito) para a autoridade competente, conforme
preceitua o artigo 109 da Lei 8.666/93 exceto as hipóteses previstas no artigo 41 da mesma Lei,
que deverão ser interpostos antes da abertura da licitação.
11.2 – Não serão aceitos recursos ou impugnações enviados via “fax”, internet ou qualquer outro
meio de comunicação.
11.3 – Na sessão pública, caso haja expressa renúncia do prazo recursal, será aberto na mesma
sessão os envelopes nº 02- Proposta das empresas habilitadas.
12) DA CONTRATAÇÃO, GARANTIA E DO PRAZO:
12.1 - Esgotados todos os prazos recursais ou renúncia expressa dos prazos recursais, a
Administração, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93.
12.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período,
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
12.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do
contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.
12.4 - O prazo para execução do serviço/obra ora licitada será de até 120 (cento e vinte) dias após
a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, descontados tão-somente os dias de
chuva e os impraticáveis, registrados no diário da obra/serviço.
12.5 - A execução do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados pela Prefeitura
Municipal, conforme o Memorial Descritivo ( ANEXO I), correndo por conta da Contratada as
despesas de seguros, transporte, alimentação, estadia, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes de sua execução.
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12.6 – O contrato firmado com esta Prefeitura Municipal não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, sem autorização por escrito, sob pena de aplicação de sanção,
inclusive rescisão;
12.7 - A licitante adjudicatária obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do contrato;
12.8- A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor correspondente a 3% (três por
cento) do seu valor global, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação para
assinatura do contrato, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante
solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda
não-pagas pela empresa licitante vencedora.
12.9– A garantia prestada deverá ter como validade mínima o prazo de vigência contratual
acrescido de mais 90 (noventa) dias.
12.10 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-Garantia;
c) Fiança Bancária;
12.11 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
12.12– A prestação da garantia é condição para assinatura do termo de contrato e a não
apresentação nos prazos estipulados constituirá em inadimplemento e sujeitará o mesmo às
sanções previstas no item 15 deste Edital.
12.13 - Além das demais disposições elencadas no contrato, são obrigações da contratada:
12.13.1 – Elaboração e aprovação do projeto executivo, bem como todos os trâmites de
dossiê do serviço/obra, junto à concessionária CEMIG e recolhimento da respectiva ART.
12.13.2 - Apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato o Termo
de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e cópia autenticada da guia de recolhimento para
serem juntadas ao processo.
12.13.3 - Executar e entregar o objeto da licitação de acordo com as instruções, prazos de
entrega e com os planos de trabalho estabelecidos, em consonância com o conteúdo da proposta
apresentada e com este edital e seus anexos, em especial o memorial descritivo.
12.13.4 - Manter em serviço somente pessoal devidamente credenciado, uniformizado,
treinado e munido de equipamento de proteção EPI, respeitando os regulamentos e normas
vigentes do Município de Passa Quatro.
12.13.5 - Preservar e manter o Município de Passa Quatro e sua administração isentos de
reivindicações, queixas e representações referentes aos serviços, responsabilizando-se,
expressamente, pelos acidentes que ocorrerem com seus empregados, pela organização e
pagamento dos salários corretamente, encargos fiscais, trabalhista, securitários e recolhimento dos
encargos sociais, conforme artigo 71 da Lei 8.666/93.
12.13.6 - Responder pelos danos materiais ao patrimônio público ou de terceiros seja
judicial ou extrajudicialmente.
12.13.7 - Manter a realização do objeto da licitação independentemente de paralisação por
parte de seus empregados.
12.13.8 - Manter diário de obras/serviço com anotações atualizadas diariamente,
armazenado em local de livre acesso, onde serão anotadas as observações necessárias ao bom
andamento dos serviços e registradas obrigatoriamente as ocorrências extraordinárias tais como
problemas construtivos, consultas à fiscalização, datas de conclusão das etapas de serviços, de
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acordo com o cronograma, devendo ser entregues as vias originais à Secretaria Municipal de
Obras, sob pena de não liberação das respectivas medições.
12.13.9 - Deverá a contratada, ao ser notificada, regularizar, no prazo estipulado, os
serviços que apresentarem falhas na execução ou que estiverem fora das especificações e projetos,
bem como substituir os materiais recusados de maneira justificada pela fiscalização municipal, sob
pena de ser declarada inidônea, entre outras penalidades legais.
13) DO PREÇO MÁXIMO E FORMA DE PAGAMENTO:
13.1 - O preço máximo para a execução dos serviços/obras, está estipulado em R$ 589.826,62
(Quinhentos e Oitenta e Nove Mil , Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos).
13.1.1 – O valor contratado não será reajustado, razão pela qual as propostas deverão
atentar para o disposto no art. 8º da Lei nº 8.666/93.
13.2 - No ultimo dia útil de cada mês deverá ser emitido boletim de medição (ANEXO XII) da
realização dos serviços efetivamente prestados durante o mês, contendo as obras e serviços
prestados e seus valores unitários e totais, e encaminhado à Secretaria Municipal de Obras da
Prefeitura de Passa Quatro.
13.3 - Os relatórios ou faturas deverão vir acompanhados das guias de recolhimento de INSS e
FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento.
13.4 - O Município, por sua iniciativa, também realizará medições mensais, atestando a execução
das serviços/obras de engenharia declarados pela contratada.
13.5 – O pagamento será efetuado num prazo de até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e
Boletim de Medição (ANEXO XII) no protocolo da Prefeitura Municipal de Passa Quatro, situada à
Rua Tenente Viotti, n.º 331, Bairro Centro, Passa Quatro – MG, à vista do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo do objeto (realização do serviço) ou Recibo e boletim de medição.
13.5.1 - Os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados, conforme
Decreto nº 7.507 de 27 de Junho de 2011.
13.6 - A empresa contratada deverá efetuar a Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) no prazo
máximo de 30 dias do início das atividades, junto à Receita Federal do Brasil;
13.7 - Como condição para recebimento da primeira medição, a empresa contratada deverá
apresentar, além das exigências especificadas acima, a ART de execução junto ao CREA/MG, ou o
RRT de execução junto ao CAU devidamente quitada e a matrícula CEI;
13.8 – A empresa contratada deverá também apresentar as guias de recolhimentos ou pagamentos
mensais de encargos sociais/folha de pessoal vinculado à matrícula da obra/serviço (Cadastro
Específico junto ao INSS – CEI), durante todo o período de execução do serviço/ obra, de acordo
com a Lei Federal nº 8.212/91
13.9 - .Para a efetivação dos pagamentos, por medição, além das exigências acima especificadas,
obrigatoriamente, deverá a empresa contratada apresentar, em cada medição, o GFIP-SEFIP
contendo a relação dos trabalhadores e comprovando o recolhimento à Previdência
Social e ao FGTS, Diário de Obra/Serviço e o Boletim de Medição referente ao período de execução
do serviço;
13.10 – A empresa contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade com o FGTS e
certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
13.11 – As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
pagamento ocorrerá após sua apresentação válida.
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13.12 - Serão processados os descontos e retenções referentes ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e INSS, nos termos da Legislação
local e federal;
13.13- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
13.13.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
13.13.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
13.13.2. - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
13.13.2.1 – Vedada a emissão de Cartas de Crédito para complementar os quantitativos das
Notas Fiscais, cuja mesma deverá ser emitida com as quantidades exatas do respectivo pedido.
12.14 - No ‘corpo’ da nota fiscal/fatura ou recibo deverão conter as seguintes informações:
a) nº do Processo (106/2017);
b) nº da Tomada de Preços (006/2017);
14) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1 - As dotações orçamentárias específicas para acobertarem as despesas de responsabilidade da
Prefeitura no exercício de 2017, conforme verbas a seguir especificadas ou correspondente ao
exercício seguinte:
MANUTENÇÃO DA "ILUMINAÇÃO PÚBLICA"
207 - 02.04.00.15.452.0010.4.052.3390.39.00/117 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
15) DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO:
15.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 2
(dois) anos, e, quando suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver
inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
15.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência
da CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades:
15.2.1 – multa: 10% (dez por cento) do valor da licitação, no caso da adjudicatária,
injustificadamente, desistir da execução dos serviços.
15.2.2 – multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão
unilateral do mesmo.
15.2.3 – impedimento de contratar com o Município de Passa Quatro, por até 02 anos.
15.2.4 – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
15.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla
defesa.
15.3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para
manifestação.
15.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
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15.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do
Código Civil Brasileiro.
15.6 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser
prorrogados os demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas
impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer multas.
16) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1 – O contrato firmado com esta Prefeitura Municipal não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, sem autorização por escrito, sob pena de aplicação de sanção,
inclusive rescisão;
16.2 – Os trabalhos serão fiscalizados quanto à qualidade e bom andamento;
16.3 – O Município de Passa Quatro (MG) reserva-se no direito de anular ou revogar esta licitação
no total ou em parte, desde que se verifique a legalidade ou conveniência da Administração, nos
termos do art. 49 da Lei Nº 8.666/93;
16.4 – Torna-se implícito que os licitantes, ao protocolarem suas propostas, concordam
integralmente com os termos deste Edital e seus anexos;
16.5 - Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes no local indicado, não serão admitidas
quaisquer retificações de documentos e propostas apresentadas, FICANDO EXPRESSAMENTE
PROIBIDA, a juntada de qualquer documento, como também a participação de proponentes
retardatários;
16.6 – Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais, ou qualquer outra que não tenha sido
incluída no preço da proposta, poderá ser debitada à Prefeitura Municipal de Passa Quatro;
16.7 – A Prefeitura Municipal de Passa Quatro poderá se necessário, acrescer ou diminuir
quantitativamente o objeto da presente licitação, constante nos Anexos deste Edital, de forma
unilateral, respeitando ao disposto nos arts. 57, 58 e 65 da Lei 8.666/93;
16.8 - O edital encontra-se disponível na internet, no site www.passaquatro.mg.gov.br ou, ainda,
poderá ser obtida a cópia na sala do Setor de Licitações, no horário de 8 às 12 horas e 14 às 16
horas, ao custo de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por página, referente às cópias reprográficas.
16.9 – Qualquer esclarecimento sobre esta licitação, será fornecido pela Comissão Permanente de
Licitação de Passa Quatro, pelo Telefone (35) – 3371-5007, ou no endereço Rua Tenente Viotti, nº
331, Centro, de 8 às 12 horas e 14 às 16 horas em dias úteis.

Prefeitura Municipal de Passa Quatro (MG), 11 de Dezembro de 2017.

LÍVIA ROCHA LOURES
Presidente da CPL

Visto da Assessoria Jurídica

_____________________________
EDRIANE MONTEIRO BARBOSA
Assessora Jurídica – OAB/MG nº 98.354
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Anexo I - Memorial Descritivo
1Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES,
ESTRUTURAS DE FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO,
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO
E LED, PARA ATENDER A DIVERSAS VIAS DO MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO (MG).
2-

Justificativa:
Tais serviços/obras nos locais descritos neste memorial se fazem necessárias haja vista que
nestas ruas, já existem uma infra estrutura, porém, algumas desta devem ser trocadas,
objetivando a atender as demandas de iluminação pública no Município.

3Especificações técnicas
O presente termo têm por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos para a
referente contratação, assim como prover as instruções, as recomendações e as diretrizes para
execução, fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais destinados a execução do
serviço.
3.1 - Instalação/Substituição de Postes:
A instalação de postes será executada conforme o projeto elétrico, nas ruas indicadas no projeto
adotado, conforme normas da Concessionária CEMIG, previamente aprovadas. A instalação será
feita sempre através de projetos fornecidos pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de
Passa Quatro - MG.
3.2 - Extensão da Rede:
A extensão da Rede será executada conforme o projeto elétrico onde serão denominadas as ruas
indicados no projeto adotado, conforme normas da Concessionária CEMIG, previamente
aprovadas. A instalação será feita sempre através de projetos fornecidos pelo setor de engenharia
da Prefeitura Municipal de Passa Quatro - MG.
Serão usados cabos de alumínio convencional nú para rede elétrica de média tensão rural;
Serão usados cabos de alumínio protegido 15kV para rede elétrica de média tensão urbana;
Serão usados cabos quadrupléx 70mm para rede elétrica de baixa tensão;
3.3 – Instalação/Substituição de Luminárias:
A instalação das luminárias será executada conforme normas da Concessionária CEMIG.
A iluminação será feita através de Luminária - Braço tipo curto ou médio – Lâmpadas em vapor de
sódio, metálico e LED com variedade de potência, atendendo às necessidades da Prefeitura.
3.4 - Instalação de Transformador Monofásico 15 KVA:
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A instalação do transformador Monofásico 15 KVA, será executada conforme normas da
Concessionária CEMIG, com pessoal qualificado da empresa contratada.
3.5 - Instalação de Transformador Trifásico 45 KVA:
A instalação do transformador Trifásico 45 KVA, será executada conforme normas da
Concessionária CEMIG, com pessoal qualificado da empresa contratada.
04 - Especificação dos Serviços/obras
SERVIÇO/
OBRAS

1

2

ENDEREÇO

PRAÇA DR.
CASTRO

BAIRRO

CENTRO

PROLONGAMENTO
TRONQUEIRAS
DE RUA

REFERÊNCIA

JARDIM DOS
LEÕES

LUIZ BAIANO

3

RODOVIA DOS
BANDEIRANTES

PINHEIRINHOS

PRAÇA
CRUZEIRO

4

ESTRADA RURAL

QUILOMBO

BAR DO GUIDO

5

ESTRADA DO
VICINAL

SÃO MIGUEL

E.T.E (Estação
de Tratamento
de Esgoto)

6

RODOVIA MG 158

PÉ DO
MORRO

MARGEM DA
RODOVIA

7

RUA ACÁCIA

CENTRO

MINERAÇÃO

8

MG-158, KM 19

CENTRO

LAVANDERIA
ZUBOM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS
Substituição de 06 conjuntos de
iluminação para V.S 400W em braço
médio existente; substituição de 06
luminárias V.M 150W em suporte de
pétala existente.
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 01 vão com poste;
instalação de 01 conjunto de
Iluminação V.S 100W em braço
curto.
Modificação de rede elétrica média
tensão, extensão de rede elétrica
baixa de 02 vãos com postes ;
instalação de 02 conjuntos de
iluminação V.S 100W em braço
curto.
Substituição de 01 conjunto de
iluminação V.S 250W em braço
médio.
Modificação de rede elétrica média
tensão;
instalação de 01
transformador trifásico de 45kVA ;
intercalação de postes em vãos
existentes ; instalação de 12
conjuntos de iluminação V.S 100W
em braço médio e retirada de 04
braços existentes.
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 04 vãos, com intercalação
de 02 postes com estrutura de
média e baixa tensão ; instalação de
04 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Substituição de 03 conjuntos de
iluminação V.S 250 W em braço
médio.
Substituição de 05 conjuntos de
iluminação V.S 250W em braço
médio.
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VALOR
ESTIMADO
PARA O
SERVIÇO

R$ 11.011,06

R$ 4.288,09

R$ 25.620,17

R$ 984,06

R$ 55.565,89

R$ 19.499,71

R$ 3.462,98

R$ 5.338,31
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9

RUA FLORIANO
CANCELA

SANTA
TEREZINHA

10

ESTRADA RURAL
(SAPE)

PÉ DO
MORRO

11

RUA FRANCISCO
DE BARROS

SANTA
TEREZINHA

12

ESTRADA DO
IBAMA

IBAMA

13

AV.DONA LAURA
HESS (12) X RUA
MAJOR ANTÔNIO
TIBÚRCIO (3)

CENTRO

14

15

RUA BASILIO
BORGES (3) X RUA
DONA LUIZA (11)
RUA ASTOLFO
TIBÚRCIO (12) X
RUA FAUSTO
FERRAZ (9) X RUA
ANTONIO BENTO
(3) X RUA VÍRGINIA
(9) X RUA SANTO
ANTÔNIO (3) X
RUA
MAXIMILIANO
LUIZ (6) X RUA DO
ROSARIO (2)

16

ESTRADA DO
QUILOMBINHO

17

DIVERSAS RUAS

18

DIVERSAS RUAS
(SAPE)

CENTRO

Substituição de 02 conjuntos de
iluminação V.S 250W em braço
médio.
Instalação de 02 conjuntos de
SAPE
iluminação V.S 100W em braço
curto.
Substituição de 10 conjuntos de
iluminação V.S 250W em braço
médio ; instalação de 02 conjuntos
de iluminação V.S 250 W em braço
médio.
Extensão de rede elétrica baixa
tensão 01 vão ; instalação de 02
conjuntos de iluminação V.S 100W
em braço curto
Substituição de 09 luminárias de V.S
400W em braço médio existente ;
substituição de 03 conjuntos de
PRÓXIMO A
iluminação V.S 400W em braço
LINHA DO TREM
médio ; substituição de 03 conjuntos
de iluminação V.S 250 W em braço
médio
Substituição de 14 conjuntos de
iluminação V.S 250W em braço
médio.
Substituição de 44 conjuntos de
iluminação V.S 250W em braço
médio (02 com proteção anti
vandalismo).

SANTA
TEREZINHA

R$ 3.180,86

R$ 1.641,11

R$ 12.808,09

R$ 5.207,16

R$ 17.230,62

R$ 14.505,46

R$ 45.553,85

Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 02 vãos ; instalação de 02
PRÓXIMO AO
postes com estrutura de baixa
TRONQUEIRAS RESERVATORIO
R$ 9.632,07
tensão ; instalação de 03 conjuntos
DE AGUA
de iluminação V.S 100W em braço
curto.
Substituição de 87 conjuntos de
PINHEIRINHOS
iluminação V.S 250W em braço R$ 92.175,46
médio.
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 01 vão ; instalação de 01
PÉ DO
poste com estrutura de baixa tensão
R$ 80.449,54
MORRO
; substituição de 72 conjuntos de
iluminação V.S 250 W em braço
médio
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19

20

21

22

23

24

Intercalação de 01 poste com
estrutura de média e baixa tensão ;
instalação de 01 transformador
VÁRIAS RUAS
COPACABANA
monofásico 15kVA ; substituição de
37 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
ESTRADA DO
Substituição de 04 conjuntos de
LINDOLFINHO X
RODOVIA MG- iluminação ; instalação de 02
TRONQUEIRAS
ESCOLA DO
158
conjuntos de iluminação V.S 250W
TRONQUEIRAS
em braço médio.
Instalação de 06 postes de concreto
circular com estrutura de baixa
tensão ; extensão de rede elétrica
TREVO
RODOVIA MG- baixa tensão interna de 06 vãos ;
NOVA
ITANHANDU X
158 (2º TREVO – substituição de 02 conjuntos de
COPACABANA
CRUZEIRO
AV.TIRADENTES) iluminação LED 150W ; instalação de
13 conjuntos de iluminação LED
150W ; instalação de 01 padrão de
energia com lente.
Substituição de 08 luminárias
RUA DR. DANIEL
PRÓXIMO A
existentes para V.S 400W ;
DE CARVALHO X
SANTA
PADARIA DO ZÉ instalação de 01 conjunto de
RUA FRANCISCO
TEREZINHA
ORLANDO
iluminação V.S 250W em braço
DE BARROS
médio.
Substituição de 11 luminárias
RUA DR. ARLINDO
existentes para LED 150W ;
CENTRO
CALÇADÃO
LUZ
substituição de 11 luminárias
existentes para LED 50W
PRAÇA JULIO
Substituição de 11 luminárias
CENTRO
PREFEITURA
REGNIER
existentes para LED 150W

R$ 49.937,63

R$ 6.072,40

R$ 57.752,04

R$ 9.412,28

R$ 38.527,02

R$ 19.970,76

Valor Total Estimado = R$ 589.826,62 (Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e
Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4.1

- RELATÓRIO TÉCNICO
Razão Social: Prefeitura Municipal de Passa Quatro - MG
CNPJ: 23.245.806/0001-45

Observação: Elaboração e aprovação de projeto executivo, bem como todos os trâmites de
dossiê do serviço/obra junto à concessionária CEMIG e recolhimento da respectiva ART, após
assinatura contratual,sob a responsabilidade da CONTRATADA.


SERVIÇO/OBRA 1:

Endereço de referência:

Praça Dr. Castro (Bairro Centro) – Jardim dos Leões

Instalação/Substituição de Luminárias:
a) Substituição de 06 conjuntos de iluminação para V.S 400W em braço médio existente.
b) Substituição de 06 luminárias V.M 150W em suporte pétala existente.
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SERVIÇO/OBRA 2:

Endereço de referência:

Prolongamento de Rua (Bairro Tronqueiras)

Extensão de Rede Elétrica/ Instalação de Postes:
a) Extensão de rede elétrica baixa tensão de 01 vão com poste
b) Instalação de 01 conjunto de iluminação V.S 100W em braço curto


SERVIÇO/OBRA 3:

Endereço de referência:

Rodovia dos Bandeirantes (Bairro Pinheirinhos) – Praça Cruzeiro

Extensão de Rede Elétrica/ Instalação de Postes:

a) Modificação de rede elétrica média tensão, extensão de rede elétrica baixa tensão de 02
vãos com postes.
b) Instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S 100W em braço curto.


SERVIÇO/OBRA 4:

Endereço de referência:

Estrada Rural (Bairro Quilombo) – Bar do Guido

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 01 conjunto de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 5:

Endereço de referência:
Esgoto - E.T.E

Estrada do Vicinal (Bairro São Miguel) – Estação de Tratamento de

Extensão da rede elétrica:
a) Modificação de rede elétrica média tensão

Instalação de Transformador Trifásico 45 KVA:
a) Instalação de 01 transformador trifásico de 45KVA
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Instalação/Substituição de Postes:
a) Intercalação de postes em vãos existentes, instalação de 12 conjuntos de iluminação V.S 100W
em braço médio e retirada de 04 braços existentes.


SERVIÇO/OBRA 6:

Endereço de referência:

Margem da Rodovia MG 158 (Bairro Pé do Morro)

Extensão da rede elétrica
a) Extensão de rede elétrica baixa tensão de 04 vãos, com intercalação de 02 postes com estrutura
de media e baixa tensão
Instalação/Substituição de Postes:
a) Instalação de 04 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 7:

Endereço de referência:

Rua Acácia (Bairro Centro) - Mineração

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 03 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 8:

Endereço de referência:

MG-158, KM 19 (Bairro Centro) – Lavanderia Zubom

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 05 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 9:

Endereço de referência:

Rua Floriano Cancela (Bairro Santa Terezinha)

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 02 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio
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SERVIÇO/OBRA 10:

Endereço de referência:

Estrada Rural do Sapê (Bairro Pé do Morro)

Instalação/Substituição de Postes:
a) Instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S 100W em braço curto


SERVIÇO/OBRA 11:

Endereço de referência:

Rua Francisco de Barros (Bairro Santa Terezinha)

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 10 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio.
b) Instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio.


SERVIÇO/OBRA 12:

Endereço de referência:

Estrada do Ibama

Extensão da rede elétrica
a) Extensão da rede elétrica baixa tensão de 01 vão
Instalação/Substituição de Postes:
a) Instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S 100W em braço curto


SERVIÇO/OBRA 13:

Endereço de referência:
Próximo a linha do trem

Av. Dona Laura Hess e Rua Major Antonio Tiburcio (Bairro Centro) –

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 09 luminárias de V.S 400W em braço médio existente;
b) Substituição de 03 conjuntos de iluminação V.S 400W em braço médio;
c) Substituição de 03 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio;


SERVIÇO/OBRA 14:
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Endereço de referência:

Rua Basílio Borges e Rua Dona Luiza (Bairro Centro)

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 14 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 15:

Endereço de referência:
Rua Astolfo Tiburcio, Rua Fausto Ferraz, Rua Antonio Bento, Rua
Virginia, Rua Santo Antonio, Rua Maximiliano Luiz e Rua Rosário (Bairro Santa Terezinha)
Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 44 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio (02 com proteção antivandalismo)


SERVIÇO/OBRA 16:

Endereço de referência:
reservatório de água

Estrada do Quilombinho ( Bairro Tronqueiras) - Próximo ao

Extensão da rede elétrica
a) Extensão da rede elétrica baixa tensão de 02 vãos
Instalação/Substituição de Postes:
a) Instalação de 02 postes com estrutura de baixa tensão
b) Instalação de 03 conjuntos de iluminação V.S 100W braço curto


SERVIÇO/OBRA 17:

Endereço de referência:

Diversas ruas (Bairro Pinheirinhos)

Instalação/Substituição de Postes:
1 – Substituição de 87 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 18:

Endereço de referência:

Diversas ruas (Bairro Pé do Morro)
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Extensão de rede elétrica
a) Extensão de rede elétrica baixa tensão de 01 vão
Instalação/Substituição de Postes
a) Instalação de 01 poste e estrutura de baixa tensão
b) Substituição de 72 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio


SERVIÇO/OBRA 19:

Endereço de referência:

Diversas ruas (Bairro Copacabana)

Instalação de Transformador Monofásico 15 KVA
Extensão de rede elétrica
a) Intercalação de 01 poste com estrutura média e baixa tensão
Instalação/Substituição de Postes
a) Substituição de 37 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio
 SERVIÇO/OBRA 20:
Endereço de referência:

Estrada do Lindolfinho (Bairro Tronqueiras)

Instalação/Substituição de Postes:
a) Substituição de 04 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio;
b) Instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S 250W em braço médio;


SERVIÇO/OBRA 21:

Endereço de referência:
Av. Tiradentes)

Trevo Itanhandu x Cruzeiro (2º TREVO - Bairro Nova Copacabana –

Extensão de rede elétrica
a) Extensão de rede elétrica baixa tensão interna de 06 vãos
Instalação/Substituição de Postes
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a) Instalação de 06 postes de concreto circular com estrutura de baixa tensão.
b) Substituição de 02 conjuntos de iluminação LED 150W
c) Instalação de 13 conjuntos de iluminação LED 150W
d) Instalação de 01 padrão de energia com lente.


SERVIÇO/OBRA 22:

Endereço de referência:
Dr. Daniel de Carvalho e Rua Francisco de Barros (Bairro Santa
Terezinha) – próximo Padaria Zé Orlando
Instalação/Substituição de Postes
a) Instalação de 01 conjunto de iluminação V.S 250W em braço médio.
Instalação/Substituição de Luminárias
a) Substituição de 08 luminárias existentes para V.S 400W


SERVIÇO/OBRA 23:

Endereço de referência:

Rua Dr. Arlindo Luz (Bairro Centro) - Calçadão

Instalação/Substituição de Luminárias:
a) Substituição de 11 luminárias existentes para LED 150W
b) Substituição de 11 luminárias existentes para LED 50W


SERVIÇO/OBRA 24:

Endereço de referência:

Praça Julio Regnier (Bairro Centro) - Prefeitura

Instalação/Substituição de Luminárias:
a) Substituição de 11 luminárias existentes para LED 150W

Deverão estar inclusos conectores e miscelâneas bem como todos os materiais necessários
à perfeita montagem das estruturas, para montagem das redes elétricas de forma a atender as
normas de construção da concessionária CEMIG:





N D 2.1 – Instalações básicas – RDU – 15kv;
N D 2.2 – Instalações básicas – RDU – 15kv;
N D 2.7 – Instalações básicas – RDI;
N D 2.9 – Instalações básicas – RDP;
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N D 3.1 – Projetos de Redes Aéreas Urbanas – RDA;
N D 5.1 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
Com relação à documentação legal:


– A Contratada deverá providenciar a abertura da matrícula da obra/serviço junto ao INSS
(matrícula CEI), e ao final do serviço/obra, providenciar a baixa e regularização da
obra/serviço, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo do Serviço/Obra” somente
após a entrega da CND (Certidão Negativa de Débitos) da obra/serviço;



– apresentar a relação de todos os funcionários contratados bem como seus respectivos
registros em carteira profissional;



– juntar em todas as solicitações de medições “as built” (no caso de alterações no projeto
inicial), memórias de cálculo dos serviços/obras executados e as guias de recolhimento do
INSS – GFIP;

Com relação à execução dos serviços/obras:


2.1 – A Contratada deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras/Serviço) para o registro
diário de todas as ocorrências do serviço/obra, mantendo-o no serviço/obra todos os dias,
aonde deverão ser anotados os serviços, mão-de-obra (número de funcionários e cargos) e
materiais empregados, e também qualquer fato referente ao serviço/ obra como,
intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas ao serviço/ obra deverão ser
anotadas, o fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável pela prestação
de serviço/obra diariamente o Livro Diário de Obras/Serviço, deve ser feito em duas vias, e
no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal do serviço/obra;



2.2 – a contratada deverá manter no serviço/obra para consulta uma pasta com todos os
projetos assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a
execução do serviço/obra; bem como todas especificações, normas técnicas, planilha
orçamentária e cronograma-físico financeiro, que deverão ser rigorosamente obedecidos;

Importante:
Qualquer alteração ou adequação no projeto deverá previamente ser discutido com a
fiscalização, para que em conjunto, seja tomada a melhor solução técnica que atenda à perfeita
conclusão do serviço/ obra. Estas alterações deverão ser devidamente justificadas; registradas
com fotos, no diário de obra/serviço e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas
alterações no projeto e planilha orçamentária, bem como a apresentação de memória de cálculo
dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverá manter em lugar
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visível, a programação de execução do serviço/obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma do serviço/obra.
Para a execução dos serviços/obras, a empresa contratada impreterivelmente terá que atender
todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação
vigente.
O não cumprimento de qualquer destas determinações, implicará em advertência formal; caso
haja mais de duas advertências será considerado como descumprimento contratual, implicando
em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.
05 - Fiscalização
5.1 - A fiscalização dos serviços/obras será exercida pelos seguintes representantes da unidade
requisitante, a quem compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração:
 IVAN PESSOA
(35) 3371-2563
Email: secretariaobrasp4@gmail.com
Secretário Municipal de Obras


GUSTAVO GRECA

(35) 3371-2563
Email: engenharia@passaquatro.mg.gov.br
Engenheiro- CREA
5.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos
equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo
definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
5.3 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades
contratuais.
5.4 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Edital será
sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela
Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma
escrita e oficial.
5.5 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de
Contrato.
06 – Do Prazo de Entrega ou Prazo de Execução do Serviço e Local
6.1- O Serviço a que se refere o objeto desta contratação deverá ter início após a assinatura do
instrumento contratual e recebimento da ordem de serviço;
6.2- Todos os serviços/obras acima elencados deverão ser realizados nos seus respectivos
endereços e conforme o memorial descritivo da prestação de serviço/ obras.
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6.3 – O prazo para prestação dos serviços/obras é de 120 dias úteis, a partir do recebimento, pelo
proponente da ordem de serviço.
07 – Do valor proposto
Os preços dos itens serão aplicados no regime MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL
08 – Dotação orçamentária:
8.1- As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária
a seguir expressa ou correspondente ao exercício seguinte:
MANUTENÇÃO DA “ILUMINAÇÃO PÚBLICA”
207 – 02.04.00.15.452.0010.4.052.3390.39.00/117 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Anexo II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo
presente
instrumento
e
na
melhor
forma
de
direito,
a
Empresa
______________________CNPJ n°______________________, por seu Representante Legal abaixo
assinado, credencia o(a) Sr.(a)______________________________________, portador(a) do
documento de identidade nº _____________, CPF nº _______________________, para participar
das reuniões relativas ao processo licitatório em referência, o qual está autorizado(a) a requerer
vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor
recursos, rubricar documentos, assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar,
na forma da lei, todos os demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por
firme e valioso.
Local e data, ________________,____de __________de 2017.
______________________________
Assinatura do Representante Legal
(Cargo – RG– CPF)

Observações:
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a) O texto acima é mera sugestão. A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar
conveniente, desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias
ao Credenciado, sem deixar dúvidas.
b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.

Anexo III
PROCESSO n° 106/2017-TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017
MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA
DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, ESTRUTURAS DE
FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED, PARA
ATENDER A DIVERSAS VIAS DO MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO (MG).
Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Passa Quatro Estado de
Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 23.245.806/0001-45, com Sede Administrativa nesta cidade
na Rua Tenente Viotti, nº 331, Centro, CEP – 37.460-000, representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Antonio Claret Mota Esteves, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG n.º
680.328 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 286.750.706-59, domiciliado e residente na Rodovia MG
158, Km 19, s/nº, Bairro Caixa D´Água, Passa Quatro/MG, doravante denominado CONTRATANTE e,
de outro lado,a empresa****************, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº *******, localizado na ******, nº ***representada por **********, nacionalidade,
estado civil, endereço, portador da cédula de identidade RG nº **********, inscrito no CPF sob o
nº **********, residente e domiciliado ***********, doravante denominado CONTRATADO com
fulcro e nos termos do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2017 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
N.º 006/2017 e nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, fica justo
e contratado o que neste instrumento se dispõe, que será pelas partes cumprido, em
conformidade com as cláusulas e condições abaixo especificadas:
DO OBJETO E DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA PRIMEIRA- Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório
nº. 106/2017, sob regime de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE
MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, ESTRUTURAS DE
FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED, PARA
ATENDER A DIVERSAS VIAS DO MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO (MG).
CLÁUSULA SEGUNDA:- Os serviços/obras e seus respectivos preços registrados são os seguintes:
SEVIÇO

DESCRIÇÃO

VALOR
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01
...
Valor do Contrato: R$
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA-::3.1 – O presente contrato é celebrado segundo o regime de empreitada por
preço global, regendo-se especificamente pelas normas da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º
8.883/94 e, subsidiariamente, pelas regras gerais do Código Civil Brasileiro, constituindo, parte
integrante deste, como se transcrito fora, o conteúdo do Processo nº 106/2017.
3.2– A execução dos serviços/obras e fornecimento dos materiais 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 nº 106/2017 Tomada de Preços nº 006/2017 e que são partes integrantes deste
instrumento, tal como se aqui estivessem transcritos.
3.3– Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser
novos, comprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações
constantes no Edital e seus anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Comissão de
Obra/Engenheiro da Contratante.
3.4- É de responsabilidade da Contratada a realização de quaisquer serviços necessários à perfeita
execução dos serviços/obras do objeto contratual, mesmo que não tenham sido cotados.
3.5– 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 previamente os custos,
submetendo a Administração Municipal, via Comissão de Obras/Engenheiro, que se aprovar,
providenciará a autorização formal para respectiva realização, respeitando limite estabelecido no §
1º, do art. 65, da Lei acima referida.
3.6 – Todas as ocorrências relativas a execução dos serviços tais como: reclamações, notificações,
paralisações, acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas no “Diário de
Obras/Serviço”, que deverá ser mantido, sob guarda e responsabilidade no local dos serviços pela
Contratada, devendo ser visada pela Comissão de Obras/Engenheiro e melhor fluir os serviços.
3.7– A Contratada deverá manter o local do serviço/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/Engenheiro e melhor fluir os
serviços. Todos os danos, porventura causados às pessoas, árvores e de terceiros são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA
3.8 – A Contratada deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços
/obras pela Comissão de Obras/Engenheiro, bem como o acesso às fontes de informações que
forem julgadas necessárias.
3.9 – Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados e usados na execução
dos serviços constituem encargos da Contratada, bem como seu transporte até o local do
serviço/obra.
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3.10 - 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.
3.11 – Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do
maior rigor.
3.12 - 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.
3.13- Todos os materiais a serem empregados no serviço/obra deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como todos os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e
utilização. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade, obedecer às especificações, e atender
integralmente as exigências das especificações das normas técnicas da ABNT.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
4.1 - São obrigações da CONTRATADA:
4.1.1 – Entregar e dar garantia para a realização do serviço/obra licitado, no local determinado e
de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do
presente instrumento.
4.1.2 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.1.3 – Cumprir rigorosamente os horários e prazos estabelecidos, sob pena de desconto
proporcional dos valores a receber.
4.1.4 – Responder pela qualidade dos serviços prestados, devendo substituí-lo sem nenhum custo
adicional, caso o mesmo não seja aprovado pela CONTRATANTE.
4.1.5- Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar, por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto.
4.1.6- Responsabilizar-se, inteira e exclusivamente, por todas as despesas que possam surgir a
qualquer tempo, pelo fornecimento, transporte, embalagem e quaisquer outras decorrentes desta
contratação.
4.1.7- Todos os materiais a serem empregados no serviço/obra deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como todos os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e
utilização. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade, obedecer às especificações, e atender
integralmente as exigências das especificações das normas técnicas da ABNT. Esses materiais e
equipamentos serão submetidos à inspeção e aprovação da fiscalização, devendo a CONTRATADA
informá-la sempre que os mesmos chegarem ao canteiro de obras/serviço a fim de evitar atrasos
ou paralisação dos serviços.
41.8- Não caucionar ou utilizar o Contrato em favor de terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento da CONTRATANTE.
4.1.9- Todas as despesas com impostos, encargos sociais e fiscais, transporte, hospedagem,
alimentação, montagem, desmontagem e quaisquer outras despesas que por ventura venham a
ocorrer será por conta da empresa contratada.
Rua Tenente Viotti, 331, Centro – Passa Quatro/MG – CEP: 37.460-000

(35) 3371-5000 – www.passaquatro.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
4.1.10 - Só serão aceitos equipamentos/materiais, homologados na concessionária de energia
CEMIG ou/ INMETRO em perfeito estado de conservação, condizente com a natureza dos mesmo.
4.1.11 – Será de responsabilidade da Contratada apresentar e aprovar o projeto na concessionária
de energia CEMIG, sob o projeto básico, disposto no anexo XI.
4.1.12. - Indicar responsável técnico pela execução do serviço/ obra, devidamente habilitado e
inscrito no CREA/ - MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais.
4.1.13 - Proceder à Anotação de Responsabilidade Técnica e enviá-la ao CREA – MG , ou o RRT de
execução junto ao CAU, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovando o procedimento junto à
Contratante.
4.1.14- O entorno do serviço/ 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.
4.1.15- Os locais da prestação de serviço/ obra deverão ser entregues, com as devidas limpezas
que se fizerem necessárias, além da remoção do entulho durante a execução do serviço.
4.2- São obrigações da CONTRATANTE:
4.2.1- Emitir as Ordens de Serviços – OS.
4.2.2 – Comunicar imediatamente à Contratada as irregularidades manifestadas na execução do
contrato, informado, após, à Contratante tal providência.
4.2.3 – Efetuar o pagamento no devido prazo fixado no Edital e Contrato.
4.2.4- Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal
n.º 8.666/93 e/ou mediante acordo entre as partes.
DA EXECUÇÃO E FORÇA MAIOR
CLÁUSULA QUINTA:
5.1 – A execução do objeto desta licitação deverá ser realizada conforme disposto no Edital.
5.2 - A execução do objeto desta licitação deverá ser feita no local indicado pela Prefeitura
Municipal/Secretaria Municipal de Obras, correndo por conta da Contratada as despesas de
seguros, transporte, alimentação, estadia, tributos, instalação, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do serviço.
5.3- Todos os serviços/obras deverão ser prestados nos endereços constantes do MEMORIAL
DESCRITIVO (ANEXO I).
DA FORÇA MAIOR
CLÁUSULA SEXTA:
6.1 - Caso ocorram motivos de força maior ou as partes julguem necessário ao melhor
atendimento dos objetivos deste contrato, o prazo poderá ser prorrogado de comum acordo entre
a CONTRATANTE e o CONTRATADO.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
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CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução total do objeto referido na Cláusula
Primeira
a
importância
total
de
R$
.................,.....
(...........................................................................................), pela mão de obra e fornecimento de
materiais na execução dos serviços, irreajustável, e todos os custos diretos e indiretos, impostos,
taxas, encargos sociais e trabalhistas e, constitui a única remuneração pela execução total dos
serviços.
7.2 – Para fins de pagamento serão realizadas medições mensais, ou de acordo com o andamento
da serviço/obra.
7.3 - No ultimo dia útil de cada mês deverá ser emitido boletim de medição (ANEXO XII) da
realização dos serviços/obras efetivamente prestados durante o mês, contendo os serviços
prestados e seus valores unitários e totais, e encaminhado à Secretaria Municipal de Obras da
Prefeitura de Passa Quatro.
7.4 – Somente serão medidos os serviços/obras realizados e com material já instalado, após
atestado pelo engenheiro da CONTRATANTE, quanto ao exato cumprimento das obrigações da
CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a
execução.
7.4 – A Comissão de Fiscalização da Obra/Engenheiro deverão analisar e fiscalizar os serviços/obras
executados, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da
apresentação.
7.5 – Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: Após realizado o serviço em parcelas e
correspondentes à conclusão das etapas e fases previstas no cronograma, será feito o Boletim de
medição, Diário de Obras/Serviço e juntamente com a Nota Fiscal dos serviços/obra, encaminhado
para a Prefeitura que providenciará o pagamento.
7.6 – A empresa contratada deverá efetuar a Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) no prazo
máximo de 30 dias do início das atividades, junto à Receita Federal do Brasil;
7.7 – Como condição para recebimento da primeira medição, a empresa contratada deverá
apresentar a ART/RRT de execução junto ao CREA/MG ou CAU devidamente quitada e a matrícula
CEI;
7.8 – A empresa contratada deverá também apresentar as guias de recolhimentos ou pagamentos
mensais de encargos sociais/folha de pessoal vinculadas a matrícula da obra/serviço (Cadastro
Específico junto ao INSS – CEI), durante todo o período de execução da obra/serviço, de acordo
com a Lei Federal nº 8.212/91.
7.9 – Para a efetivação dos pagamentos, por medição, além das exigências acima especificadas,
obrigatoriamente, deverá a empresa contratada apresentar, em cada medição, o GFIP-SEFIP
contendo a relação dos trabalhadores e comprovando o recolhimento à Previdência
Social e ao FGTS, Diário de Obra/Serviço e o Boletim de Medição referente ao período de execução
do serviço;
7.10 – A empresa contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade com o FGTS e
certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
7.11 – As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
pagamento ocorrerá após sua apresentação válida.
7.12 - Serão processados os descontos e retenções referentes ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e INSS, nos termos da Legislação
local e federal;
7.13 – O pagamento será efetuado num prazo de até 30 dias após a apresentação da nota fiscal e
Boletim de Medição (ANEXO XII) no protocolo da Prefeitura Municipal de Passa Quatro, situada à
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Rua Tenente Viotti, n.º 331, Bairro Centro, Passa Quatro – MG, à vista do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo do objeto (realização do serviço) ou Recibo e boletim de medição.
7.14- Os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados, conforme Decreto nº
7.507 de 27 de Junho de 2011.
7.15 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento será contado novamente a partir de sua apresentação válida.
7.16 - No ‘corpo’ da nota fiscal/fatura deverá conter o nº. da Licitação, da Tomada de Preços, e a
mesma deverá ser encaminhada diretamente para o setor requisitante acompanhadas da ordem
de serviços.
CLÁUSULA OITAVA: Dados para
Serviço/Autorização de Fornecimento

faturamento

(Serão

especificados

na

Ordem

de

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45
Endereço: Rua Tenente Viotti, nº 331, Centro, Passa Quatro/MG

VIGÊNCIA, DO PRAZO, DA ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CLÁUSULA NONA: 9.1 – A vigência do presente contrato será até 31 de Julho de 2017, a contar da
assinatura do Termo de contrato.
9.2 – O prazo total para execução e entrega dos serviços/obras especificadas, será de 120 (cento e
vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser aditado ou prorrogado, nos
termos legais.
9.3 – O prazo previsto no item anterior somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior,
tecnicamente admitido pela Administração Municipal, ouvida a Secretaria Municipal de Obras e/ou
o engenheiro da Prefeitura, sendo certo que, a sua não conclusão, no prazo estipulado, submeterá
a CONTRATADA às penalidade previstas neste instrumento.
9.4 – Os serviço/obras serão recebidas depois de concluídas, com fiel observância das disposições
editalícias e contratuais, em caráter provisório, pela Comissão e pelo engenheiro da
CONTRATANTE.
9.5 – O recebimento provisório dos serviços/ obras ou a sua impugnação far-se-á mediante
inspeção a ser realizada pelo engenheiro da CONTRATANTE, com lavratura de termo, devendo ser
assinado pelas partes.
9.6 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, demolir, reconstruir ou substituir, de
imediato e às suas expensas, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções e outros
resultantes da execução dos serviços, apontados pelo representante e/ou pelo engenheiro da
CONTRATANTE.
9.7 – Até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da prestação de serviços/ obras,
verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto e especificações técnicas, a
CONTRATANTE pela sua Comissão e engenheiro responsável pela prestação de serviço/obras,
expedirá “Termo de Recebimento Final da Obra/Serviços” sem prejuízo, entretanto, do disposto no
Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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CLÁUSULA DÉCIMA: A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa de
responsabilidade da Prefeitura no presente exercício, conforme verba a seguir especificada:
MANUTENÇÃO DA "ILUMINAÇÃO PÚBLICA"
207 - 02.04.00.15.452.0010.4.052.3390.39.00/117 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA
DA TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no
todo ou em parte, nem sub-contratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso
consentimento formal da CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste instrumento, sendo a
CONTRATDA a única responsável pelo objeto contratado e conseqüentemente responde, civil e
criminalmente, por todos, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou a terceiros.
DA GARANTIA CONTRATUAL
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 12.1- A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor
correspondente a 3% (Três por cento) do seu valor global, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de convocação, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual,
mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura
aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora.
12.2 – A garantia prestada deverá ter como validade mínima o prazo de execução contratual
acrescido de mais 90 (noventa) dias.
12.3 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-Garantia;
c) Fiança Bancária;
12.4 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
12.5 – A não prestação da garantia contratual constitui descumprimento de cláusula contratual e
sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas em Lei.
12.6- A CONTRATADA se obriga a prestar serviço o objeto com qualidade e se responsabiliza em
reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e desejados.
DA RESCISÃO, ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorram
os motivos mencionados no art.78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por
escrito, entregue, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou
supressões, em forma de Termos Aditivos, em conformidade com os arts. 57 e 65 da referida Lei,
bem como a recomposição de preço para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro.
DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração, em
caso de Rescisão Administrativa, o disposto no art. 77, bem como, o descumprimento,
devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas neste
instrumento, sujeitará às partes, as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações e outras
normas que regem a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Penalidades
16.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 2
(dois) anos, e, quando suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver
inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
16.2- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência
da CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades:
16.2.1 – multa: 10% (dez por cento) do valor da licitação, no caso da adjudicatária,
injustificadamente, desistir do fornecimento ou recusar-se à retirada desta.
16.2.2 – multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão
unilateral do mesmo.
16.2.3 – impedimento de contratar com o Município de Passa Quatro, por até 02 anos.
16.2.4 – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.
16.3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla
defesa.
16.3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para
manifestação.
16.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
força maior ou caso fortuito.
16.5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do
Código Civil Brasileiro.
16.6 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser
prorrogados os demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas
impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer multas.
DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:- Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo,
serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver
conflitos em suas Cláusulas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:- As partes elegem do Foro da Comarca de Passa Quatro - MG, para
dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes
legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só
e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Passa Quatro, *** de **************** de 2017.

____________________________________
CONTRATANTE
Antônio Claret Mota Esteves
PREFEITO MUNICIPAL

____________________________________
CONTRATADO
Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:
_____________________________________

_____________________________________

RG: __________________________________

RG: __________________________________

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa
jurídica), CNPJ n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços n° 006/2017, realizado
pelo Município de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais. Declaro ainda que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao desenquadramento da empresa em referência dessa situação de
preferência.

Local e data, ________________,____de __________de 2017.

___________________________
(assinatura do representante legal)
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ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO

Processo Licitatório n° 106/2017
Tomada de Preços nº 006/2017

A Prefeitura Municipal de Passa Quatro,

A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de
___________________, declara para todos os fins de direito, que inexistem fatos supervenientes
impeditivos de sua qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local e data, ________________,____de __________de 2017.

___________________________
(assinatura do representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO
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A Empresa _________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de
___________________, declara, sob as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do
art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não
empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregando menor de dezesseis anos.

(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra à situação)

[ ] Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.
Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações
prestadas.

Local e data, ________________,____de __________de 2017.

___________________________
(assinatura do representante legal

ANEXO VII
TERMO DE RENÚNCIA

(Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, III).
A Empresa.................................................................... abaixo identificada, inscrita no CNPJ sob o n
..........................................., participante da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº
006/2017, Processo Administrativo n° 106/2017, promovida pela Prefeitura Municipal de Passa
Quatro, por intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, RENÚNCIA, expressamente, ao direito de interpor recurso e ao prazo
respectivo relativos a fase de HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o prosseguimento do
certame licitatório.

Licitante: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
FAX:
CEP:
CNPJ:
Representante:
Nome:
CPF:

Passa Quatro, ____ de _______________ de 2017.

___________________________________
(Assinatura do Representante da Licitante)
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU PROCURADOR, COM PODERES PARA TAL FINALIDADE.

ANEXO VIII
Modelo de Proposta Comercial
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 106/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE
ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES,
ESTRUTURAS DE FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO,
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO,
METÁLICO E LED PARA ATENDER A DIVERSAS VIAS DO MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO (MG).
A
empresa................................................................................,estabelecida
na
.............................................................................................,inscrita
no
CNPJ
sob
nº
......................................................., propõe executar a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, em
estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, serviços/obras conforme abaixo
discriminado; concordando que os mesmos serão executados de acordo com o Edital, após o
recebimento da nota de empenho, ou a ordem de serviços.
Todos os campos são de preenchimento obrigatório
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Banco

Agência (nome / nº)

Conta corrente

Dados do Signatário - para assinatura do Contrato
Nome:
Nacionalidade

SERVI
ÇO/O
BRA

Cargo:
Identidade

ENDEREÇO

BAIRRO

REFERÊNCIA

1

PRAÇA DR. CASTRO

CENTRO

ESCOLA
MUNICIPAL

2

PROLONGAMENTO
DE RUA

TRONQUEIRAS

LUIZ BAIANO

3

RODOVIA DOS
BANDEIRANTES

PINHEIRINHOS

PRAÇA
CRUZEIRO

4

ESTRADA RURAL

QUILOMBO

BAR DO GUIDO

5

ESTRADA DO
VICINAL

CENTRO

E.T.A (Estação
de Tratamento
de Água)

CPF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA
Substituição de 06 conjuntos de iluminação
para V.S 400W em braço médio e
substituição de 06 luminárias V.M 150W
em suporte de pétala existente.
Extensão de rede elétrica baixa tensão de
01 vão com instalação de 01 conjunto de
Iluminação V.S 100W em braço curto.
Modificação de rede elétrica média tensão,
extensão de rede elétrica baixa de 02 vãos
e instalação de 02 conjuntos de iluminação
V.S 100W em braço curto.
Instalação de 01 conjunto de iluminação
V.S 250W em braço médio.
Modificação de rede elétrica média tensão,
instalação de 01 transformador trifásico de
45kVA, intercalação de postes em vãos
existentes,instalação de 12 conjuntos de
iluminação V.S 100W em braço médio e
retirada de 04 braços existentes.

6

RODOVIA MG 158

PÉ DO
MORRO

MARGEM DA
RODOVIA

Extensão de rede elétrica baixa tensão de
04 vãos, com intercalação de 02 postes
com estrutura de média e baixa tensão,
instalação de 04 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.

7

RUA ACÁCIA

CENTRO

MINERAÇÃO

Substituição de 01 conjunto de iluminação
V.S 250 W em braço médio.

8

MG-158, KM 19

CENTRO

LAVANDERIA
ZUBOM

Substituição de 05 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.

9

RUA FLORIANO
CANCELA

SANTA
TEREZINHA

Substituição de 02 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.
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VALOR DA
PROPOSTA

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
10

ESTRADA RURAL
(SAPE)

PÉ DO
MORRO

11

RUA FRANCISCO DE
BARROS

SANTA
TEREZINHA

12

ESTRADA DO IBAMA

13

AV.DONA LAURA
HESS (12) X RUA
MAJOR ANTÔNIO
TIBÚRCIO (3)

14

15

RUA BASILIO
BORGES (3) X RUA
DONA LUIZA (11)
RUA ASTOLFO
TIBÚRCIO (12) X RUA
FAUSTO FERRAZ (9)
X RUA ANTONIO
BENTO (3) X RUA
VÍRGINIA (9) X RUA
SANTO ANTÔNIO (3)
X RUA
MAXIMILIANO LUIZ
(6) X RUA DO
ROSARIO (2)

SAPE

Substituição de 12 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.
Extensão de rede elétrica baixa tensão 01
vão e instalação de 02 conjuntos de
iluminação V.S 100W em braço curto

IBAMA

CENTRO

Instalação de 02 conjuntos de iluminação
V.S 100W em braço curto.

Substituição de 12 conjuntos de iluminação
V.S 400W em braço médio e substituição
PRÓXIMO A
LINHA DO TREM de 03 conjuntos de iluminação V.S 250W
em braço médio.
Substituição de 14 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.

CENTRO

Substituição de 44 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio (02 com
proteção anti vandalismo).
SANTA
TEREZINHA

16

ESTRADA DO
QUILOMBINHO

Extensão de rede elétrica baixa tensão de
PRÓXIMO AO 02 vãos, instalação de 02 postes com
TRONQUEIRAS RESERVATORIO estrutura de baixa tensão e instalação de
03 conjuntos de iluminação V.S 100W em
DE AGUA
braço curto.

17

DIVERSAS RUAS

PINHEIRINHOS

18

DIVERSAS RUAS
(SAPE)

19

VÁRIAS RUAS

20

ESTRADA DO
LINDOLFINHO X
ESCOLA DO
TRONQUEIRAS

Substituição de 87 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.
Extensão de rede elétrica baixa tensão de
01 vão,instalação de 01 poste e estrutura
de baixa tensão e substituição de 72
conjuntos de iluminação V.S 250W em
braço médio.

PÉ DO
MORRO

Intercalação de 01 poste com estrutura de
média e baixa tensão, instalação de 01
transformador monofásico 10kVA e
substituição de 37 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.

COPACABANA

TRONQUEIRAS

RODOVIA MG158

Substituição de 04 conjuntos de iluminação
e instalação de 02 conjuntos de iluminação
V.S 250W em braço médio.
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Instalação de 06 postes de concreto
circular com estrutura de baixa tensão,
RODOVIA MG- extensão de rede elétrica baixa tensão de
NOVA
158 (2º TREVO – 06 vãos, substituição de 02 conjuntos de
COPACABANA
AV.TIRADENTES) iluminação LED 150W, instalação de 13
conjuntos de iluminação LED 150W.

21

TREVO ITANHANDU
X CRUZEIRO

22

RUA DR. DANIEL DE
CARVALHO X RUA
FRANCISCO DE
BARROS

23

RUA DR. ARLINDO
LUZ

CENTRO

CALÇADÃO

Substituição de 11 luminárias existentes
para LED 150W e substituição de 11
luminárias existentes para LED 50W

24

PRAÇA JULIO
REGNIER

CENTRO

PREFEITURA

Substituição de 11 luminárias existentes
para LED 150W

SANTA
TEREZINHA

Substituição de 08 luminárias existentes
PRÓXIMO A
para V.S 400W e instalação de 01 conjunto
PADARIA DO ZÉ
de iluminação V.S 250W em braço médio.
ORLANDO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (POR EXTENSO)
1. Nosso preço global para o fornecimento de material e execução da prestação de serviço, objeto
desta
licitação
é
de
R$
_________________
(______________________________________________________)
2. Informamos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de ______% (_______________
______________) por cento.
3. Os valores acordados deverão estar inclusos todas as despesas com deslocamento,
alimentação, hospedagem, impostos, encargos sociais e fiscais, trabalhistas, seguros e
quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer pela execução total dos
serviços/obra ora contratados.
4. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública do certame.

local,

de

de 2017.

___________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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Processo nº 106/2017
Tomada de Preços 006/2017

Eu, ____________________ , nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CREA/CAU sob o nº
---------------, portador da cédula de identidade RG nº _____________ , inscrito no CPF sob o nº
_____________________, residente e domiciliado na _______________________ , Bairro
_______________, cidade de _________________, DECLARO, nos termos da Lei, assumir a inteira
responsabilidade pela segurança e legalidade dos serviços objeto do Processo Licitatório nº
106/2017 – Tomada de Preços nº 006/2017, e que aceita e assume a responsabilidade até a
conclusão da prestação do serviço/obra, o qual terá a respectiva ART (s) emitida em seu nome, em
caso de saída do profissional, a empresa fica obrigada a apresentar outro (s) responsável(is)
equivalente (s) ou superior (res) sendo aprovado pela Prefeitura Municipal de Passa Quatro, que
tenha executado serviços e obras equivalentes ao especificado na planilha de quantidades.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

NOME
Responsável Técnico

ANEXO X
MINUTA ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Processo Licitatório: n.º 106/2017
Tomada de Preços: n.º 006/2017
Licitante:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
FAX:
CEP:
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MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:
Representante:
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, através de seu representante
abaixo identificado, ATESTA, para fins de participação no Processo Licitatório n.º 106/2017,
Tomada de Preços 006/2017, que a pessoa/empresa acima identificada participou da visita técnica
em Passa Quatro, percorrendo alguns dos locais mais significativos do objeto desta contratação, a
fim de ter pleno conhecimento da natureza dos serviços 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.

Passa Quatro, .........de ..............de 2017.

_______________________________
(Representante da Prefeitura)

_______________________________
(Assinatura do Representante da Licitante
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ANEXO XI

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e BDI que comporão a proposta da empresa, a serem preenchidas pela empresa
participante.

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2017, PROCESSO LICITARORIO nº 106/2017:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE POSTES, ESTRUTURAS DE FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED, PARA ATENDER A DIVERSAS VIAS DO MUNÍCIPIO DE PASSA QUATRO (MGLANILHA
ORÇAMENTÁRIA A SER PREENCHIDA PELA EMPRESA PARTICIPANTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO
FOLHA N.º
SERVIÇO: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES,
ESTRUTURAS DE FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED.
DATA: DEZEMBRO DE 2017
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LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO
PRAZO DE EXECUÇÃO:
SERVIÇO
OBRAS

Código

Descrição dos Serviços/Obras

FORMA DE EXECUÇÃO
INDIRETA
Unid.

Quant.

Preço Unitário
s/ BDI

Preço
Unitário c/
BDI

Elaboração e aprovação de projeto executivo,
bem como todos os trâmites de dossiê da
OBSERVAÇÃO: APÓS ASSINATURA DO CONTRATO
prestação do serviço/obra , junto à concessionária
CEMIG e recolhimento da respectiva ART.

1

ORÇAMENTO

Substituição de 06 conjuntos de iluminação para
V.S 400W em braço médio existente ; substituição
de 06 luminárias V.M 150W em suporte de pétala
existente.

unid

1,00

Subtotal item 1
2

ORÇAMENTO

3

ORÇAMENTO

Extensão de rede elétrica baixa tensão de 01 vão
com poste ; instalação de 01 conjunto de
iluminação V.S 100W em braço curto
Subtotal item 2
Modificação de rede elétrica média tensão,
extensão de rede elétrica baixa de 02 vãos com
postes ; instalação de 02 conjuntos de iluminação
V.S 100W em braço curto.

1,00

unid

1,00

Subtotal item 3
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Preço Total

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

4

5

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Substituição de 01 conjunto de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal item 4
Modificação de rede elétrica média tensão ;
instalação de 01 transformador trifásico de
45kVA; intercalação de postes em vãos
existentes,instalação de 12 conjuntos de
iluminação V.S 100W em braço médio e retirada
de 04 braços existentes.

unid

1,00

unid

1,00

Subtotal item 5
6

ORÇAMENTO

Extensão de rede elétrica baixa tensão de 04 vãos,
com intercalação de 02 postes com estrutura de
média e baixa tensão ; instalação de 04 conjuntos
de iluminação V.S 250W em braço médio.

unid

1,00

Subtotal item 6
7

ORÇAMENTO

8

ORÇAMENTO

9

ORÇAMENTO

Substituição de 03 conjuntos de iluminação V.S
250 W em braço médio.
Subtotal item 7
Substituição de 05 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal item 8
Substituição de 02 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00

Subtotal item 9
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10

ORÇAMENTO

11

ORÇAMENTO

12

ORÇAMENTO

Instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S
100W em braço curto.
Subtotal item 10
Substituição de 10 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio ; instalação de 02
conjuntos de iluminação V.S 250W em braço
médio.
Subtotal item 11
Extensão de rede elétrica baixa tensão 01 vão e
instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S
100W em braço curto.

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00

Subtotal item 12

13

ORÇAMENTO

14

ORÇAMENTO

Substituição de 09 luminárias de V.S 400W em
braço médio existente ; substituição de 03
conjuntos de iluminação V.S 400W em braço
médio ; substituição de 03 conjuntos de
iluminação V.S 250W em braço médio.
Subtotal item 13
Substituição de 14 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00

Subtotal item 14
15

ORÇAMENTO

Substituição de 44 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio (02 com proteção anti
vandalismo).
Subtotal item 15
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16

ORÇAMENTO

17

ORÇAMENTO

18

ORÇAMENTO

19

ORÇAMENTO

20

ORÇAMENTO

21

ORÇAMENTO

Extensão de rede elétrica baixa tensão de 02 vãos
; instalação de 02 postes com estrutura de baixa
tensão ; instalação de 03 conjuntos de iluminação
V.S 100W em braço curto.
Subtotal item 16
Substituição de 87 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal item 17
Extensão de rede elétrica baixa tensão de 01 vão ;
instalação de 01 poste e estrutura de baixa tensão
; substituição de 72 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal item 18
Intercalação de 01 poste com estrutura de média
e baixa tensão ; instalação de 01 transformador
monofásico 15kVA ; substituição de 37 conjuntos
de iluminação V.S 250W em braço médio.
Subtotal item 19
Substituição de 04 conjuntos de iluminação ;
instalação de 02 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal item 20
Instalação de 06 postes de concreto circular com
estrutura de baixa tensão ; extensão de rede
elétrica baixa tensão de 06 vãos ; substituição de
02 conjuntos de iluminação LED 150W ; instalação
de 13 conjuntos de iluminação LED 150W ;
instalação de 01 padrão de energia com lente.

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00

unid

1,00
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22

23

24

ORÇAMENTO

Subtotal item 21
Substituição de 08 luminárias existentes para V.S
400W ; instalação de 01 conjunto de iluminação
V.S 250W em braço médio.
Subtotal item 22

unid

ORÇAMENTO

Substituição de 11 luminárias existentes para LED
150W ; substituição de 11 luminárias existentes
para LED 50W

unid

1,00

ORÇAMENTO

Subtotal item 23
Substituição de 11 luminárias existentes para LED
150W
Subtotal item 24

unid

1,00

1,00

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA PARTICIPANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, ESTRUTURAS DE FIXAÇÕES, INSTALAÇÃO
DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRIFÁSICO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO, METÁLICO E LED,NO
MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (MG)
LOCAL: DIVERSAS RUAS
Vl. das
MÊS 01
MÊS 02
MÊS 03
MÊS 04
TOTAL
Serviço
Discriminação dos Serviços/
Peso % Serviços/
/Obras
Obras
%
R$
%
R$ %
R$
%
R$
%
R$
Obras(R$)
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Elaboração e aprovação de
projeto executivo, bem como
todos os trâmites de dossiê da
serviço/obra , junto à
concessionária CEMIG e
recolhimento da respectiva
ART, após assinatura
contratual.

1

2

3

Substituição de 06 conjuntos
de iluminação para V.S 400W
em braço médio existente ;
substituição de 06 luminárias
V.M 150W em suporte de
pétala existente.
Subtotal 01
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 01 vão com poste ;
instalação de 01 conjunto de
iluminação V.S 100W em braço
curto.
Subtotal 02
Modificação de rede elétrica
média tensão, extensão de
rede elétrica baixa de 02 vãos;
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instalação de 02 conjuntos de
iluminação V.S 100W em braço
curto.
Subtotal 03

4

Substituição de 01 conjunto de
iluminação V.S 250W em braço
médio.
Subtotal 04

5

6

Modificação de rede elétrica
média tensão ; instalação de 01
transformador trifásico de
45kVA ; intercalação de postes
em vãos existentes,instalação
de 12 conjuntos de iluminação
V.S 100W em braço médio e
retirada
de
04
braços
existentes.
Subtotal 05
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 04 vãos, com
intercalação de 02 postes com
estrutura de média e baixa
tensão ; instalação de 04
conjuntos de iluminação V.S
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250W em braço médio.

Subtotal 06

7

8

9

Substituição de 03 conjunto de
iluminação V.S 250 W em braço
médio.
Subtotal 07
Substituição de 05 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio.
Subtotal 08
Substituição de 02 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio.
Subtotal 09

10

Instalação de 02 conjuntos de
iluminação V.S 100W em braço
curto.
Subtotal 10
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11

12

13

14

Substituição de 10 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio ; Instalação de 02
conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal 11
Extensão de rede elétrica baixa
tensão 01 vão ; instalação de
02 conjuntos de iluminação V.S
100W em braço.
Subtotal 12
Substituição de 09 luminárias
de V.S 400W em braço médio
existente ; substituição de 03
conjuntos de iluminação V.S
400W em braço médio e
substituição de 03 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio.
Subtotal 13
Substituição de 14 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio.
Subtotal 14
Rua Tenente Viotti, 331, Centro – Passa Quatro/MG – CEP: 37.460-000

(35) 3371-5000 – www.passaquatro.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

15

16

17

18

Substituição de 44 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio (02 com proteção
anti vandalismo).
Subtotal 15
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 02 vãos ; instalação
de 02 postes com estrutura de
baixa tensão ; instalação de 03
conjuntos de iluminação V.S
100W em braço curto.
Subtotal 16
Substituição de 87 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio.
Subtotal 17
Extensão de rede elétrica baixa
tensão de 01 vão ; instalação
de 01 poste e estrutura de
baixa tensão ; substituição de
72 conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
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Subtotal 18

19

20

21

Intercalação de 01 poste com
estrutura de média e baixa
tensão ; instalação de 01
transformador
monofásico
15kVA ; substituição de 37
conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal 19
Substituição de 04 conjuntos
de iluminação V.S 250W em
braço médio ; instalação de 02
conjuntos de iluminação V.S
250W em braço médio.
Subtotal 20
Instalação de 06 postes de
concreto circular com estrutura
de baixa tensão ; extensão de
rede elétrica baixa tensão de
06 vãos ; substituição de 02
conjuntos de iluminação LED
150W ;
instalação de 13
conjuntos de iluminação LED
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150W ; instalação de 01 padrão
de energia com lente.
Subtotal 21

22

23

24

Substituição de 08 luminárias
existentes para V.S 400W ;
instalação de 01 conjunto de
iluminação V.S 250W em braço
médio.
Subtotal 22
Substituição de 11 luminárias
existentes para LED 150W ;
substituição de 11 luminárias
existentes para LED 50W
Subtotal 23

Substituição de 11 luminárias
existentes para LED 150W

Subtotal 24
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TOTAL

SIMPLES
ACUMULADO
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BDI A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA PARTICIPANTE
O arquivo em Excel acompanha o edital
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
DEMONSTRATIVO BDI
Item
AC
SeG
R
DF
L

Mínimo
5,29
0,25
1,00
1,01
8,00

I*

5,65

Máximo
7,93
0,56
1,97
1,11
9,51
10,65
TOTAL

Verificação:

0,00

BDI Identificação
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos *
0,00 ← BDI A SER ADOTADO (com desoneração)

← limite 24,00% a 27,86% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável,
conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS
PIS
COFINS

%
0,65
3,00

Cont. Previd.

2,00

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração
na folha)

ISS
Total
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada
do ISS é de
sobre o valor da prestação serviço/obra e a aliquota do ISS aplicável
no Município é de
3%

Rua Tenente Viotti, 331, Centro – Passa Quatro/MG – CEP: 37.460-000

(35) 3371-5000 – www.passaquatro.mg.gov.br

3%

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão:
BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
Local/Data
Eng./Arq. Responsável
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT nº:
Representante Tomador
Nome:
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_______________________________________________________________________________
ANEXO XII –
MODELO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE PASSA QUATRO
BOL. MEDIÇÃO N°:
ÓRGÃO OU ENTIDADE:

DATA:

/

/

FOLHA:

SERVIÇO:
LICITAÇÃO:

FIRMA:

CONTRATO N°:

ORDEM DE SERVIÇO N°:

SALDO ANTERIOR:

DATA:

ESTA MEDIÇÃO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE

/

/

VALOR:

SALDO:

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

TOTAL (R$):
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$ :
_____________________________
ENGENHEIRO FISCAL

____________________________________
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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