
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2021
TOMADA DE PREÇOS 01/2022

PREÂMBULO

A CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO, situada à Av. Prefeito José Evilásio Assi, nº 424, Bairro
Nova Gimirim, Cidade de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais, CEP 37.757-000, por meio da Comissão
Permanente  de  Licitação  constituída  pela  Portaria  004/2021, torna  pública  a  realização  de  licitação  na
modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma de execução indireta, sob o regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, tipo MENOR PREÇO, conforme descrição contida neste edital e nos seus anexos. O
procedimento licitatório será regido pelas leis nº 8.666/1993, 123/2006, suas alterações posteriores e demais
disposições deste edital.

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO: 16/02/2022 ÀS 13:00

PODERÃO PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS CADASTRADAS
NA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ANTES DA ABERTURA

DOS ENVELOPES,

DATA LIMITE DE CADASTRAMENTO E ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES: 11/02/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 191 da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021, aplica-se a este
procedimento licitatório as disposições da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.

Os  licitantes  que  desejarem  se  manifestar  durante  as  fases  do  procedimento  licitatório  deverão  estar
devidamente representados, devendo fazê-lo por intermédio de titular/sócio da empresa ou por representante
com poderes inerentes aos atos.

1 – DO OBJETO

1.1  –  Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA EM  REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL,  COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,  PARA PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL.
Os  preços  propostos  deverão  englobar  todos os  custos  relativos  a  materiais,  mão de  obra,  ferramentas,
máquinas,  equipamentos,  carga  e  descarga,  armazenamento,  BDI  e  quaisquer  outras  despesas,  taxas  e
emolumentos incidentes.
1.2 – A empresa contratada deverá atender às normas técnicas, especificações e métodos de ensaio da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela proponente e aceitas
pela contratante que garantam, no mínimo, qualidade análoga à exigida pelas normas da ABNT.
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1.3 – A Visita Técnica será facultativa e os interessados poderão realizar tal visita a partir do dia 24/01/2022.
1.4 –  As empresas poderão agendar a visita na  Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Poço
Fundo, através do telefone (35) 3283-2550.
1.5  –  A  visita  técnica  (facultativa)  deverá  ser  feita  por  preposto  indicado  e  autorizado  pela  empresa
interessada em participar do presente certame.
1.6 –  O licitante que realizar a visita técnica receberá o Termo de Visita Técnica.  A finalidade da visita
TÉCNICA é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação
do projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
1.7 – VALOR MÉDIO: O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 507.973,60 (quinhentos e sete
mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas cadastradas ou regularizadas na Câmara Municipal
de Poço Fundo até 03 (três) dias antes da abertura dos envelopes. 

2.1 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA (ENVELOPE N° 1)
2.1.1. Cédula de identidade do(s) administrador(es) da empresa;
2.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
2.1.3.  Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor,  devidamente registrado,  em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento  expedido  por  órgão  competente,  quando  a
atividade assim o exigir;
2.1.6. Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos a não ser na condição de aprendiz.
2.1.7. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas.

2.2 – DA REGULARIDADE FISCAL (ENVELOPE N° 1)
2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;
2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e da
Receita Federal), ou outra equivalente, na forma da lei;
2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
2.2.5.  Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),  demonstrando  situação  regular  no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
2.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
2.2.7. Comprovante de Registro Cadastral junto à Prefeitura Municipal de Poço Fundo.
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2.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ENVELOPE N° 1)
2.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo cartório competente, da sede da
pessoa jurídica;
2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei (com termo de abertura e encerramento e chancela da junta comercial), que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
2.3.3. Comprovante de registro cadastral junto à Câmara Municipal de Poço Fundo.
2.3.4. Declaração datada e assinada pelo representante legal e contador da empresa, demonstrando a boa
situação financeira da empresa, comprovada pelo atendimento dos seguintes índices financeiros:
A) Índice de liquidez geral (ILG), igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero). Fórmula: ILG = (AC + RLP) /
(PC + ELP) e,
B) Índice de endividamento (IE), igual ou inferior a 0,8 (zero vírgula oito). Fórmula: IE = (PC + ELP) / AT.
Onde: AC = Ativo Circulante; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; ELP = Exigível a Longo Prazo;
RLP = Realizável a Longo Prazo.
2.3.5. Comprovação de capital  social  mínimo, integralizado e registrado na forma da lei,  ou patrimônio
líquido mínimo, com valor de 10% (dez por cento) do total estimado pela Câmara Municipal de Poço Fundo
para execução da obra, conforme art. 31, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.

2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ENVELOPE N° 1)
2.4.1 – A prova de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) válida na data da abertura da Licitação;
b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na data prevista
para  a  entrega  das  propostas,  profissional  de  nível  superior  (engenheiro),  detentor  de  atestado(s)  de
responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da
respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente,
sendo que o(s) atestados(s) deverá(ão) demonstrar a execução pretérita satisfatória de serviços que envolvam
características semelhantes às parcelas  de maior relevância e valor significativo do objeto deste edital, em
nome do responsável técnico.
b.1) - Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico -
CAT, exigida na alínea “b”,  e a empresa licitante.  A comprovação far-se-á mediante a apresentação da
respectiva ficha de registro de empregados, se o profissional compuser o quadro permanente da empresa, ou,
por meio da apresentação do respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, por outro
documento idôneo à demonstração de que a interessada se pode valer da capacidade técnica do profissional
indicado para a consecução da obra objeto da futura contratação. Se o atestado estiver em nome de sócio da
empresa licitante, a comprovação do vínculo far-se-á por meio do contrato social em vigor.
2.4.2 – Será admitido a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Os documentos necessários à habilitação
poderão  ser  apresentados  em  originais  ou  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticado  em  cartório
competente,  ou,  por  servidor  da Administração,  ou  publicação  em órgão da  imprensa  oficial,  vedada  a
apresentação em fac-símile.
2.4.3 – Em qualquer hipótese, fica estabelecido que os documentos apresentados permanecerão no processo
licitatório.
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03 – DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

3.1  –  Os  documentos  para  habilitação  e  a  proposta  deverão  ser  apresentados  em envelopes  separados,
constando na parte externa do envelope o seguinte:

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO

Câmara Municipal de Poço Fundo/MG
Envelope n° 01

Indicação da razão social e endereço completo do Proponente
Licitação: PROCESSO Nº 012/2021 – TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 

Data da abertura:16/02/2022, às 13:00horas.

ENVELOPE 02 – PROPOSTA

Câmara Municipal de Poço Fundo/MG
Envelope n° 02

Indicação da razão social e endereço completo do Proponente
Licitação: PROCESSO Nº 012/2021 – TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 

Data da abertura:16/02/2022, às 13:00horas.

04 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1- O julgamento das propostas será feito com base no critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
4.2- Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, apresentadas por licitantes que não se enquadrem
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e cumprindo o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da
Lei 8.666/93, o DESEMPATE SE DARÁ POR SORTEIO, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados. 
4.3- No caso de empate entre Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com as demais Licitantes, a CPL,
aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da Lei complementar Nº 123 de 14/12/2006.

05 – DA PROPOSTA

5.1-  A Proposta  de  Preços  deverá  ser  apresentada  em uma  via  datilografada/digitada  ou  impressa,  por
qualquer processo mecânico, redigido em linguagem clara, sem rasuras ou emendas ou entrelinhas, contendo
preço e assinatura do representante legal da Empresa.
5.2– A empresa deverá apresentar preços unitários e global dos serviços em conformidade com as
planilhas fornecidas. A Comissão de Licitação ressalta contudo, que o critério de julgamento será o
menor preço global das propostas apresentadas.
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5.3 – A presente licitação obedecerá ao tipo de “MENOR PREÇO”, sob a forma de execução indireta por
empreitada a preço global conforme artigo 45, parágrafo 1º, inciso I e artigo 10, Inciso II, letra A, da Lei
8.666 de 21/06/93 e suas alterações.
5.4 – Os preços relativos a mediana SINAPI, para os serviços constantes na Estimativa Orçamentária, não
poderão ser ultrapassados, sob pena de desclassificação da proposta.      
5.5 – Detalhamento de todas as despesas direta e indiretas que compõe o BDI, informando inclusive as
alíquotas de impostos e obrigações incidentes, sob pena de desclassificação.   
5.6 – Os Preços Unitários propostos deverão englobar todos os custos relativos a materiais, mão de obra,
ferramentas, máquinas, equipamentos, carga e descarga, armazenamento, BDI e quaisquer outras despesas,
taxas e emolumentos incidentes.
5.7 – Os tributos IRPJ e CSLL não poderão compor o BDI (Bonificação de Despesas Indireta) ou LDI
(Lucros e Despesas Indireta), ou em qualquer outro item componente  planilha orçamentaria.
5.8 – As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da data de abertura da
presente licitação.

6 – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1  –  O pagamento  desta  contratação  será  divido em três  parcelas,  sendo a  primeira  parcela  quando a
empresa estiver executado trinta por  cento (30%) da obra,  a segunda parcela  quando a  empresa estiver
executado trinta e cinco por cento (35%) da obra e a terceira parcela quando a empresa tiver executado e
concluído o restante de trinta e cinco por cento (35%) da obra, mediante as medições feitas pelo setor de
engenharia da Câmara Municipal de Poço Fundo. 
6.2 – A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária vigente no ano de
2022, sendo esta 1.01.01.01.01.031.1001.3001.0000.1.4.4.90.51.00 (Ficha 01).
6.3 – O pagamento somente será liberado à contratada mediante apresentação de comprovante de todos
encargos pagos e CND do INSS e a completa demonstração de recolhimento do FGTS.
6.4 – Todas as despesas referentes a execução da obra, tais como encargos sociais e trabalhistas, correrão por
conta da empresa vencedora.
6.5 – Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

07 – DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO

7.1 – Os envelopes contendo a documentação e as propostas deverão ser entregues na Câmara Municipal de
Poço Fundo até as 12:45 horas do dia 16/02/2022.

08 – SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 – O envelope de nº 01 contendo a documentação para habilitação será aberto às 13:00 horas, do dia
16/02/2022, o envelope de nº 02 contendo a Proposta de Preço somente será aberto das licitantes que forem
julgadas habilitadas.
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09 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

9.1 – Poderão participar deste certame os licitantes que detenham atividades pertinentes e compatíveis com o
objeto licitado, exigidos no item relativo a habilitação.

10 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE CERTAME:

10.1 – Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
10.2  – Empresas  declaradas  Inidôneas  para  licitar  ou contratar  com a  Administração Pública,  enquanto
perdurarem os motivos de punição.
 

11 – JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS VÁLIDAS, PELO CRITÉRIO DE
MENOR PREÇO GLOBAL.

11 – Será desclassificada a proposta de preços que:
A – Tiver parcelas e informações relativas aos tributos IRPJ e CSLL em suas planilhas de custo, orçamento,
conforme item 9.1 do acórdão TCU nº 950/2007 – plenário de 23/05/2007, publicado no DOU em 28/05/07,
que tenha valor inexequível, de acordo com o artigo 48 incisos I e II da lei 8.666/93.
B – Não apresentar detalhamento de todas as despesas diretas e indiretas que compõe o BDI, informando
inclusive as alíquotas de impostos e obrigações incidentes.
C – Em face ao Acórdão 325/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da União,  devem ser seguidas as
seguintes  premissas  acerca  dos  componentes  de  Lucros  e  Despesas  Indiretas  –  LDI:  Os  tributos  IRPJ
(Imposto de Reanda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido) não poderão
compor o cálculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de
natureza  direta  e  personalística,  que  oneram  pessoalmente  o  contratado,  não  devendo  ser  repassado  à
contratante.

12 – DOS RECURSOS

12.1 – É facultada aos licitantes, nos termos do art. 109, da Lei 8.666/93, a interposição de recursos, bem
como a sua impugnação, conforme situações estabelecidas no referido Artigo.
12.2 – Os recursos contra o julgamento da habilitação ou das propostas terão efeitos suspensivo e deverão ser
interpostos no prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da intimação do ato.
12.3 – Decairá  do direito de interpor recurso,  bem com impugnar o mesmo perante a Administração o
licitante que ultrapassar os prazos previstos acima.
12.4 – O julgamento dos recursos será realizado da forma como determina a Lei 8.666/93.

13 – DO CONTRATO

13.1 - A vigência deste contrato será a partir da data de sua homologação até um  período de  sete meses,
podendo ser prorrogado conforme dispõe a Lei n° 8.666/93, art. 57, Inciso I.
13.2 - A homologação deste certame será feita conforme diz a lei de licitações, pelo Presidente da Câmara
Municipal e convocar-se-á a licitante vencedora para a assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo
de 5 (cinco) dias.
13.3 - O não comparecimento licitante vencedora no prazo concedido para assinatura do contrato, implicará
perda de seu direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93.
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13.4 - Observar-se-ão no contrato que se celebrar com a licitante vencedora, no que forem aplicáveis aos
serviços, as normas legais vigentes e as regras em vigor para as contratações de serviços de engenharia da
Câmara Municipal de Poço Fundo, a seguir expressas, atendidas ainda as especificações técnicas porventura
inseridas neste Edital.
13.5 - A contratada fica obrigada a aceitar, nos termos do Artigo 65 paragrafo 1º, da Lei Nº 8.666/93, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o percentual de
50% do valor inicial do contrato.

14 – O PRAZO PARA MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 – O prazo para  mobilização e início efetivo dos serviços,  com todos os equipamentos necessários
colocados na obra é de 5 (cinco) dias corridos após a ordem para o início dos serviços, sob pena de rescisão
do mesmo, sem prejuízo das demais sanções legais.
14.2 – O prazo para execução dos serviços licitados será de 7 (sete) meses, não podendo ser prorrogado além
do que permite a Lei n° 8.666/93, Art. 57, Inciso I.

15 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO

15.1 – Nos termos do artigo 28, §1º, da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, a ART deverá ser registrada
em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, desde que não esteja caracterizado o início do serviço.
15.2 – O(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo profissional
formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho
(CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço.

16 – DO RECEBIMENTO DA OBRA

16.1  – Ao  considerar  concluídos  os  serviços,  a  CONTRATADA  solicitará  à  SECRETARIA  DE
ADMINISTRAÇÃO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  POÇO  FUNDO,  em  até  15  (quinze)  dias,  que
proceda  a  vistoria  para  fins  de  recebimento  provisório  dos  serviços.  O  recebimento  dar-se-á  pelo
CONTRATANTE,  através  de  vistoria  conjunta  realizada  pelo  engenheiro  civil  da  empresa  e  pelo
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA OBRA INDICADO PELA  CÂMARA MUNICIPAL DE
POÇO FUNDO.
16.2 – No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria
realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas não impeçam a sua utilização imediata.
Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o Termo de
Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo
estabelecido  pela  SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  POÇO
FUNDO.
16.3 – Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório, desde
que não haja qualquer defeito,  falha ou imperfeição nos serviços  executados,  será firmado o Termo de
Recebimento Definitivo dos serviços objeto desta licitação.

17 – DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1- A documentação e a proposta que não estiverem dentro de envelope devidamente lacrado, rubricado e
identificado, não serão consideradas.
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17.2- Não serão recebidos envelopes fora do prazo estipulado no Edital.
17.3- O Presidente da Câmara Municipal poderá revogar a presente licitação por interesse público ou anulá-
la por ilegalidade ou infringência de dispositivo legal, a qualquer tempo antes da contratação, sem que disso
caiba a nenhum licitante direito de indenização de qualquer espécie.
17.4-  Os  termos,  cláusulas  e  condições  de  qualquer  dos  anexos  a  este  edital  ficam dele  fazendo parte
integrante e deverão ser observados pelos licitantes.
17.5-  O descumprimento de quaisquer  itens  descritos  neste  edital  é  causa suficiente  para  aplicação das
sanções impostas pela lei 8.666/93, alterada pelas leis 8.333/94 e 9648/98, inclusive multa que para o art.87,
inciso II, fica estipulado em 10% sobre o valor do fornecimento, serviço não realizado, obra ou etapa de obra
não cumprida.
17.6-  As  licitantes  que não cumprirem as  disposições  deste  edital  serão inabilitadas  ou desclassificadas
conforme o caso.
17.7- Deste edital fazem parte integrante:
Anexo I: Planilha orçamentária Digitalizada e Projetos Digitalizados 
Anexo II: Proposta Comercial (planilhas para empresas e cronograma para empresas) 
Anexo III: Termo de Compromisso
Anexo IV: Declaração de Idoneidade
Anexo V: Declaração que não emprega de mão de obra infantil
Anexo VI: Credenciamento para participação
Anexo VII: Minuta de contrato
Anexo VIII: Termo de Referência
Anexo IX: Declaração Microempresa
Anexo X: Relação documentação de engenharia, sendo:
Projetos Estruturais

• ART e/ou RRT
• Cronograma físico-financeiro
• Planilha Orçamentária
• Planilha de detalhamento de BDI Padrão
• Memorial Descritivo
• Memorial de Cálculo 

17.8- Informações complementares poderão ser obtidas no setor de Licitações da Câmara Municipal de Poço
Fundo,  localizado no prédio situado na  Av. Prefeito José Evilásio Assi,  nº 424 - Bairro Nova Gimirim,
cidade de Poço Fundo, CEP 37.757-000, ou pelo telefone (35) 3283-2550.
           

Poço Fundo, 19 de janeiro de 2022.

Márcio José de Lima
Presidente da Câmara Municipal de Poço Fundo

 

Maikon Corrêa de Morais
OAB/MG 168.679
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ANEXO I

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DIGITALIZADAS

PROJETOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(papel timbrado)

Razão Social:

CNPJ:

Endereço Telefone/Fax:

VALOR TOTAL GLOBAL: 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:

Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos  todos os  tributos,  encargos sociais,  frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente
licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Datar / assinar

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório)

(Havendo divergência, prevalecerá o valor proposto por extenso)

(Planilha para preenchimento dos preços unitários em anexo)
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ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S)
PELA EXECUÇÃO DA OBRA

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa.............................., participante do Processo Licitatório 012/2021 Tomada de Preços nº 01/2022,
destinada à contratação de empresa especializada, no regime de empreitada global, para a execução da obra
de  REFORMA  DO  PRÉDIO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  POÇO  FUNDO,  neste  município,
compreendendo  o  fornecimento  de  todos  os  materiais,  ferramentas,  equipamentos  e  mão  de  obra
especializada, conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico/Projeto Executivo, planilhas e
cronograma físico-financeiro que integram o edital,  COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is)
Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ........................................……. que
está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo.

Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional (is) somente será (ão)
possível (is), se previamente autorizada(s) pela Câmara Municipal de Poço Fundo, com a devida justificativa
e desde que o(s) novo(s) Responsável (is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e,
que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal
nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) (ENDEREÇO, SE

INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S))
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ANEXO IV

MODELO – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
Câmara Municipal de Poço Fundo
At.: Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Processo Licitatório nº 012/2021
Tomada de Preços nº 01/2022
DECLARAÇÃO

A ------------------------------------------------------------, inscrita no CNPJ - sob o Nº -----------------------------,
sediada  ---------------------------------------------------,  nº  ------,  Bairro-------------------------,  cidade
------------------------,  estado  --------------------------,  interessado  em  participar  da  Tomada  de  Preços  nº
----------------  Instaurado Pela  Câmara Municipal  de Poço Fundo,  declara que  a proponente  não se acha
declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal; 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Local/Data
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ANEXO V

MODELO – DECLARAÇÃO SOBRE O NÃO EMPREGO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

À
Câmara Municipal de Poço Fundo
At: Comissão Permanente de Licitação
Ref: Processo de Licitação nº 012/2021
Tomada de Preços nº 01/2022

DECLARAÇÃO

A Signatária ----------------------------------------------------------, CNPJ nº -------------------- por intermédio de
seu  representante  legal  ---------------------------------,  carteira  de  identidade  nº
----------------------------------------,  CPF  sob  nº  -----------------------------------------,  DECLARA  sob  as
penalidades cabíveis, que não utiliza atividades laborativas, noturnas, perigosa ou insalubres menores de 18
(dezoito) anos, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (Quatorze) anos.

Declara  por  tanto,  estar  regular  com  o  exigido  no  art.  7º,  Inciso  XXXIII  º  da  Constituição  Federal,
combinado com art. 27 e 78 da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Por ser verdade firma a presente declaração.

Local/Data
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

MODELO – CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

À
Câmara Municipal de Poço Fundo
Ref: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

O  abaixo-assinado,  responsável  pela  nossa  empresa,  declara  expressamente  que  o  Sr.  (a)  NOME
COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDEREÇO COMPLETO,
é a pessoa credenciada para participação na sessão de licitação da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, com
todos os poderes inerentes ao ato.

Local (UF)/Data

_______________________
Nome

Responsável.
RG/CPF
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ……

Processo Licitatório N° 012/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

Atos Vinculatórios:
Processo de Licitação n° 012/2021, Tomada de Preços n° 01/2022, proposta adjudicada e ato de homologação
processo, conferido à Administração Pública todas as prerrogativas da Lei de Licitações, inclusive as do art. 58,
incisos e parágrafos.

Normas de Regência
O presente contrato regula-se pelas normas do Direito Administrativo, observadas as disposições da Lei N°
8.666/93 (Lei de Licitações), do Direito Público Financeiro (Lei n° 4.320/64), de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar  n°  101/2000),  pelas  suas  cláusulas  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Contratante
A Câmara Municipal de Poço Fundo, localizada na Av. Prefeito José Evilásio Assi, nº 424 – Bairro Nova
Gimirim, nesta cidade, CEP 37.757-000, CNPJ: 04.441.906/0001-00

Representante Legal
Márcio José de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Poço Fundo, biênio 2021/2022

Contratado
……………….

Representante Legal
…………………..residente e domiciliado  à …………….. cidade de ……………...    inscrito no CPF sob o nº
……….. RG ………….. , sócio proprietário da Contratada.

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Poço Fundo, Estado de Minas
Gerais,  exarada no ato de homologação do processo supramencionado, lavrou-se o presente instrumento
particular obrigando as partes supranomeadas, pelos seus representantes legais, nas cláusulas e condições
adiante avençadas:

1-  Do  Objeto:  Constitui  Objeto  deste  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  EM  REGIME  DE
EMPREITADA  GLOBAL,  COM  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS,  PARA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  NO  RAMO  DE  CONSTRUÇÃO  CIVIL  PARA  REFORMA  DO  PRÉDIO  DO  PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

2- Do prazo para mobilização e da execução dos serviços: O prazo para mobilização e início efetivo os
serviços, com todos os equipamentos necessários colocados na obra é de 5 (cinco) dias corridos após a
ordem de início dos serviços, sob pena de rescisão do mesmo, sem prejuízo das demais sanções legais. 
2.1- A Câmara Municipal de Poço Fundo exercerá através de seus profissionais a fiscalização da obra, sendo
que  a  mesma  PODERÁ  RECUSAR  QUALQUER  TIPO  DE  SERVIÇO  QUE  NÃO  ESTEJA
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COMPATÍVEL COM AS NORMAS ESPECIFICAS, bem como determinar aceitação ou não da qualidade
do material empregado nos serviços;
2.2- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da ABNT;

3-Dos critérios e periodicidade do Valor:  O Valor é o fixado na proposta adjudicada pela Comissão de
Licitações.
3.1- Do Valor:  Para a execução do Objeto Contratual a CONTRATANTE pagará o valor global de R$
………………. (………………….),  conforme descrito no anexo I do edital.
3.2 Do pagamento:
3.2.1-  O pagamento desta  contratação será  divido em três  parcelas,  sendo a  primeira  parcela  quando a
empresa estiver executado trinta por cento (30%) da obra,  a segunda parcela quando a  empresa estiver
executado trinta e cinco por cento (35%) da obra e a terceira parcela quando a empresa tiver executado o
restante de trinta e cinco por cento (35%) da obra, mediante as medições feitas pelo setor de engenharia da
Prefeitura Municipal. 
3.2.2- O pagamento somente será liberado à contratada mediante apresentação de  comprovante de todos
encargos pagos e CND do INSS e a completa demonstração de recolhimento do FGTS.
3.2.3- Todas as despesas referentes à execução da obra, tais como encargos sociais e trabalhistas, correrão
por conta da empresa vencedora.
3.2.4- Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
3.3 Das formas de pagamento: A critério da Administração – contratante – o pagamento dar-se-á:
3.4.1 -por crédito em conta corrente em instituição bancária, a favor da contratada;
3.4.2 -pelo pagamento de título bancário, duplicata ou outro instrumento válido.

4- Da vigência do contrato: Observado o disposto no caput do art. 57 da Lei de Licitações, o prazo deste
contrato contar-se-á da data de sua publicação e terá validade até um período  de sete meses, podendo ser
prorrogado conforme dispõe a Lei n° 8.666/93, Art. 57, Inciso I.

5-  Dotações  orçamentárias:  O  crédito  pelo  qual  correrá  a  despesa,  com  a  indicação  da  classificação
funcional  programática  e  da  categoria  econômica,  observará  a  adequada  e  valores  autorizados  pela  Lei
Orçamentária vigente, cuja dotação é 1.01.01.01.01.031.1001.3001.0000.1.4.4.90.51.00.

6- Dos direitos e as responsabilidades das partes
6.1 Das obrigações da Contratada:
6.1.1 Assegurar os meios indispensáveis à plena execução do objeto previsto neste contrato;
6.1.2 Emitir  as  Notas  Fiscais  individualizadas  por  unidade  requisitante  conforme  discriminação  na
solicitação de fornecimento, especificação e quantidade dos serviços  fornecidos.
6.1.3 Encaminhar ao Serviço de Contabilidade da Câmara Municipal relatório contendo data, número da
Nota / Cupom Fiscal, unidade requisitante.
6.1.4 Manter, na vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas por ocasião da  licitação (art.
55, da XIII, Lei 8.666/93).
6.1.5 Arcar com multa diária equivalente 1% (um por cento) por dia de atraso de fornecimento dos serviços,
contados depois de decorridos dois dias úteis do recebimento da Solicitação de Fornecimento.
6.2 Das obrigações do Contratante:
6.2.1 Assegurar a plena vigência deste contrato, adquirindo exclusivamente os serviços

Av. Prefeito José Evilásio Assi, nº 424 - Bairro Nova Gimirim - Poço Fundo – MG – CEP 37.757-000CNPJ:
04.441.906/0001-00 – E-mail: camarapf@camarapf.mg.gov.br - Telefone: (35) 3283-2550 Pá�giná 16

mailto:camarapf@camarapf.mg.gov.br


 licitado da contratada, desde que compatível com o preço de mercado.
6.2.2 Promover  os  atos  de  gestão interna,  provisionando os  recursos  necessários  ao cumprimento das
obrigações oriundas deste contrato.
6.2.3 Observar  todas  as  normas pertinentes  a Administração Pública,  inclusive a  emissão da Nota  de
Empenho global  –  anual  do montante  estimado deste  contrato e  os  respectivos  subempenhos  durante  a
execução orçamentária
6.2.4 No ato da liquidação da despesa, o serviço de contabilidade comunicará, aos órgãos incumbidos da
arrecadação e fiscalização de tributos do Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto
no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
6.2.5 Emitir relatórios mensais com as previsões de desembolso e pagamento aos fornecedores, respeitada
a ordem cronológica de data e numérica dos empenhos.
6.2.6 Lançar “aceite” nas notas fiscais – fatura, com prazos de pagamento fixados de conformidade com o
item anterior.
6.2.7  A fiscalização da obra será feita pela engenheiro(a) civil contratado da Câmara Municipal de Poço
Fundo.
6.2.7 Compensação financeira:  Caso haja  atraso de pagamento superior  a  trinta  dias  é  assegurado à
contratada o direito da compensação financeira, com a remuneração equivalente a variação do Índice de
Preço ao Consumidor Ampliado – IPCA, verificado no período em atraso até o efetivo pagamento.
6.2.8   Publicar o extrato deste contrato e aditamentos na imprensa oficial,  como condição de eficácia,
observados os prazos prescritos no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

7- Inexecução e da Rescisão do Contrato: A contratada reconhece o direito da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista nos arts. 77 a 80, da Lei de Licitações, podendo rescindir o presente contrato
a qualquer momento de sua duração, por interesse público desde que comunicada com antecedência mínima
de trinta dias (art. 55, IX, da Lei 8.666/93).
7.1 -  Constitui  motivo de rescisão do contrato,  total  ou parcialmente,  na ocorrência de esgotamento de
dotação orçamentária, ainda que não vencido o ano fiscal – orçamentário, se não suplementada na forma da
lei.
7.2-  Da vinculação: Vinculam-se este instrumento, para todos os efeitos legais, ficando dele fazendo parte
integrante,  o  Edital  de  Licitação,  a  proposta  adjudicada  e  todos  os  demais  documentos  constantes  do
processo licitatório.
7.3- Os termos, cláusulas e condições de qualquer anexo a este contrato ficam dele fazendo parte integrante e
deverão ser observados pelos contratantes, em caso de necessidade será feito um aditivo até 25% (vinte cinco
por cento) em todas as cláusulas deste contrato.

8-  Das Disposições  Gerais:  Não caberá  a Câmara Municipal  responsabilidade por  despesas  atinentes  a
encargos  de  qualquer  natureza,  inclusive  de  origem  previdenciária,  trabalhista,  fiscal  e  indenizatória,
cabendo todos os ônus à contratada, que responde civil  e criminalmente pelos atos e fatos que ocorram
durante o cumprimento deste contrato.

9- Das Penalidades: 
9.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto da licitação, dentro do prazo estabelecido
pela Câmara  Municipal  de  Poço  Fundo,  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, o que se aplica aos licitantes remanescentes, de que
trata o item 9.4. 
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9.2.  -  O atraso injustificado na realização da obra e dos  serviços,  sujeitará  a  multa de mora,  na forma
estabelecida a seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia; 
b) 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 
9.3 - As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor do contrato, e serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara Municipal de Poço Fundo ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente. 
9.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Poço
Fundo, no prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,  facultada a defesa
prévia no prazo de 10 (dez) dias. 
9.5 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a
da alínea "b", pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dias, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da
abertura de vistas ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.6 - Considera-se ocorrência passível de multa:
a) atraso na execução da obra e dos serviços; 
b) recusar a corrigir falta ou defeito apontado pelo Município de Machado nos serviços  realizados; 
c) não permitir a fiscalização da Contratante.
9.7 - Ocorrendo a inexecução de que trata o item 12.4, reserva-se ao Órgão contratante o direito de optar
sucessivamente  pela  oferta  que se  apresentar  como aquela  mais  vantajosa,  pela  ordem de classificação,
comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Machado, para as providências cabíveis. 
9.8 - A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.
9.9 - A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva do Município de
Machado.

10 -Do Foro:  Por força do disposto no § 2° do art.  55 da Lei de Licitações o foro da  Comarca Poço
Fundo /MG é o único e exclusivamente competente para conhecer e dirimir qualquer dúvida que surja na
execução presente contrato.

E por estarem de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular,  assinam em cinco vias igual teor
e  forma. 

Márcio José de Lima
Presidente da Câmara Municipal de Poço Fundo

________________________
Empresa
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ANEXO VIII

TERMO DE REFERENCIA TÉCNICA

1. OBJETO
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  EM  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,  COM
FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS,  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  NO  RAMO  DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,
CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais, para prestação
de serviços no ramo de construção civil para reforma do prédio do Poder Legislativo Municipal, conforme
descrito  neste  edital,  se  faz  necessária  tendo em vista  a  necessidade  de  reforma  do prédio  da  Câmara
Municipal  de  Poço  Fundo,  pois,  desde  sua  construção,  nunca  passou  por  qualquer  intervenção  ou
manutenção.

3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 
O objeto deverá ser cotado conforme solicitado neste edital, conforme planilhas e projetos em anexo. 

4.  ESTIMATIVA  DE PREÇO  E  DISPONIBILIDADE  ORÇAMENTÁRIA  E  FINANCEIRA  PARA  A
DESPESA 
Conforme exigência  legal,  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  realizou  pesquisa  de  preços  de  mercado  e
estimativa de custos junto à  empresas do ramo do objeto licitado para apuração do preço estimado para a
despesa. 
As  despesas  provenientes  da  presente  licitação serão  cobertas  pela  dotação  orçamentária  específica  do
orçamento vigente da Câmara Municipal de Poço Fundo e das dotações correspondentes ao exercício do ano
2017.

5- RECURSO: PRÓPRIO

6. CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS
O prazo para mobilização e início efetivo os serviços, com todos os equipamentos necessários colocados na
obra é de 5 (cinco) dias  corridos  após a ordem de início dos serviços  do setor  responsável  da Câmara
Municipal de Poço Fundo.
O prazo  para  execução dos  serviços  licitados  será  até um período de  sete meses,  a  contar  da  data  da
homologação deste processo, não podendo ser prorrogado além do que permite a Lei n° 8.666/93, Art. 57,
Inciso I.
A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazo fixados pela Câmara Municipal, assim como a
observar,  atender,  respeitar,  cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  aplicável  e  a  favorecer  e  garantir  a
qualidade do objeto.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços em conformidade com a proposta apresentada no ato da licitação. 
Comunicar imediatamente a Câmara Municipal qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execução do serviço licitado. 
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Executar o serviço licitado somente com prévia autorização do setor competente.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Pagar o valor contratado pelo serviço efetivamente no prazo e nas condições contratuais. 
Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Serviço; 
Atestar a entrega do serviço contratado no documento fiscal correspondente; 
Fiscalizar a execução do serviço, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

9- GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A Secretaria da Câmara Municipal atuará, com apoio técnico e operacional do Engenheiro Civil contratado,
como gestor/fiscal do objeto no ato da entrega. 
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Prefeitura Municipal de Poço Fundo
Poço Fundo - MG

DECLARAÇÃO

A signatária ......................................................................, CNPJ nº ................, por intermédio de seu diretor
Sr. ............................, RG nº ......................, CPF nº ..........., declara sob as penalidades cabíveis, sem prejuízo
das sanções e multas previstas neste ato convocatório é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declara  conhecer  na integra,  estando apta,  portanto,  a  exercer  o  direito  de preferência  como critério  de
desempate no procedimento Licitatório Tomada de Preços nº 01/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de
Poço Fundo/MG.

Declaro ainda que não se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3º, § 4º da Lei 123/06.
Por ser verdade, firma a presente declaração.
Local:............., ......... de ..............................de

Assinatura do responsável pela empresa
Cargo. Identificação
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RECIBO

Recebi, da Comissão Permanente de Licitação, cópia de Inteiro teor  do Processo Licitatório nº  012/2021,
Tomada de Preços n° 01/2022, com abertura prevista para o dia 16/02/2022, às 13:00  horas.

POÇO FUNDO, ….. de ….................... de 2022

.......................................................................
Assinatura e carimbo
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL (CRC) 

Para a obtenção do Certificado de Registro Cadastral os interessados deverão solicitá-lo à Câmara Municipal
de Poço Fundo até o dia 11/02/2022, mediante a apresentação da seguinte documentação:

1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração, se  houver,
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de  sociedades comerciais,
e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhados  de  documentos  que   comprovem a  eleição  de  seus
administradores, devendo o objeto social ser compatível com o  objeto da licitação; 
1.2.1 - Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas  por lei, em
vigor, neste caso não será necessária apresentação do primeiro contrato social. 
1.2.2 - Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, além  desta, as
modificações posteriores. 
1.2.3 - Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser  apresentadas
pelo licitante. 
1.1.3 - 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.

2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ; 
2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao  domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto  contratual. 
2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta Negativa ou Positiva
com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da  União. 
2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, devidamente atualizado.
2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da empresa,  devidamente
atualizada.
2.6 -  Prova de regularidade relativa  ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço -  FGTS,  através  de
Certificado de Regularidade Fiscal emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF; 
2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou,  no caso de estarem os  débitos garantidos por
penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão  Positiva de Débitos Trabalhistas,
que tenha os mesmos efeitos da CNDT.

Observações: 

*  Os  documentos  supramencionados  deverão  ser  apresentados  em cópias  previamente  autenticadas  em
cartório ou por servidor público componente da Comissão Permanente de Licitação. Caso a licitante opte
pela  conferência  por  servidor  da  administração,  deverá  apresentar  os  originais  e  cópias  à  Comissão
Permanente de Licitação.
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* Caso o licitante opte por apresentar os documentos em seus originais, estes não lhe serão  devolvidos, pois
integrarão o processo de licitação.
*As  Certidões  retiradas  via  internet  só  serão  consideradas  como válidas,  mediante  consulta  on-line  ao
Sistema, para a emissão do Certificado de Registro Cadastral.
* A Câmara Municipal de Poço Fundo não emitirá Certificado de Registro Cadastral em nome de empresa
que apresentar os documentos especificados neste Anexo de forma incompleta, errônea ou fraudulenta.
* O cadastramento do licitante interessado não se confunde com a habilitação, devendo as sociedades
empresárias interessadas apresentar os documentos exigidos para os envelopes 01 e 02,  desde que
atendido o prazo de 3 (três) dias anteriores à data de realização da sessão de licitação.

Av. Prefeito José Evilásio Assi, nº 424 - Bairro Nova Gimirim - Poço Fundo – MG – CEP 37.757-000CNPJ:
04.441.906/0001-00 – E-mail: camarapf@camarapf.mg.gov.br - Telefone: (35) 3283-2550 Pá�giná 24

mailto:camarapf@camarapf.mg.gov.br

