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Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

 
  TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 024/2020 

 
TIPO DE LICITAÇÃO – MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09 com 
sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará a licitação para contratação por empreitada global conforme objeto informado 
na cláusula 1 deste Edital cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente 
de Licitação designada pela Portaria 22.428/2021, em conformidade com os preceitos da Lei Federal 
n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei municipal 4.239/2009, Convênio de Saída nº 
1301000738/2018/SETOP e as condições deste instrumento convocatório.  

A sessão pública de julgamento será na Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa 
Maria Rosa 378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002, no dia 29/07/2021 às 
14:00 horas, sendo que os envelopes contendo a habilitação e proposta deverão ser entregues 
até o horário mencionado, na mesma data e local. 

 
Tendo em vista as medidas emergenciais e de contenção decorrentes da pandemia da COVID-
19, as empresas interessadas no certame deverão enviar apenas 01 (um) representante para os 
trabalhos.  
 
1 – OBJETO 
 1.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa de Engenharia para 
execução de obras de reformas da quadra poliesportiva e vestiários da Praça Agostinho Paolucci, nº 
106, bairro Santa Cecília, conforme projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, planilhas, memorial 
descritivo e demais documentos e especificações que fazem parte deste presente edital. 
 1.2 – A licitação será na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global. 
 
2 – DOTAÇÃO 
 2.1 – A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  
27.812.0039.1.151 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRÁTICA 
ESPORTIVA 

4.4.90.51 – Obras e instalações (252) – Fonte 100 
4.4.90.51 – Obras e instalações (253) – Fonte 124 
4.4.90.51 – Obras e instalações (980) – Fonte 224 

 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
nacionais ou estrangeiras, autorizadas a funcionar no País, entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e que atenderem 
às condições de participação e habilitação estabelecidas neste Edital, cujo contrato social seja 
compatível com o objeto licitado. 
 3.2 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 3.3 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes. 

 3.4 – Não será aceita a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas, em atraso ou inadimplência com o Município de Barbacena, Estado 

e União; 

b) Que estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e em liquidação; 

c) Em regime de subcontratação. 
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 3.5 – IMPUGNAÇÕES: As impugnações ao edital poderão ser efetuadas até 02 (dois) 

dias úteis anteriores à data marcada para a abertura da licitação pelos licitantes e até 05 

(cinco) dias úteis quando se tratar de pessoa não participante da licitação. 

 3.5.1 – As impugnações deverão observar os seguintes requisitos: 

a) serem digitadas e devidamente fundamentadas; 

b) serem assinada por representante legal da empresa; 

 c) serem protocoladas junto à CPL do Município de Barbacena, na Rua Baronesa Maria 

Rosa, nº 378, Boa Morte, Barbacena/MG, CEP 36.201-002. 

 3.5.1.1 – Serão aceitas impugnações via e-mail ou qualquer meio eletrônico, desde que os 

originais sejam protocolizados diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido nesta 

cláusula. 

 3.5.2 – As impugnações interpostas fora do prazo indicado não serão conhecidas, mas 

poderão, a critério da Administração, serem consideradas como informações. 

  3.5.3 – Quaisquer questionamentos poderão ser enviados por e-mail e deverão respeitar o 

mesmo prazo do item anterior. 

 

4 – ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 4.1 – Os envelopes de habilitação e proposta deverão ser protocolizados em envelopes 
distintos, indevassáveis e colados, sob pena de inabilitação, na Diretoria de Licitações, até às 
14h00min da data prevista para abertura, podendo ser encaminhados por meio dos Correios, 
desde que sejam entregues até o horário e data mencionados. 
 4.2 – Os envelopes entregues em local e/ou horário diferente não serão objeto de julgamento, 
não sendo permitida a participação de licitantes retardatários. 
 4.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pela comissão de licitação ou servidor da Diretoria de 
Licitações. 
 4.4 – Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das propostas, 
não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das propostas apresentadas, nem a 
participação de proponentes retardatários. 
 
5 – CREDENCIAMENTO 
 5.1 – Na sessão pública será realizado o credenciamento dos licitantes presentes, os quais 

deverão apresentar: 

a) Cópia autenticada do documento de identificação com foto do representante; 

b) Carta de credenciamento, podendo ser usado modelo constante do Anexo I ou procuração 

pública ou particular que os habilitem a participar do certame e a responder pelo licitante; 

c) Cópia autenticada do ato constitutivo (estatuto social, acompanhado da ata de eleição dos 

sócios/contrato social e alterações/declaração de empresário individual, se for o caso); 

d) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas, empresas de pequeno 

porte e Micro empreendedor individual, de enquadramento em um desses regimes, caso pretenda 

beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar n. 123 de 14/12/2006, conforme modelo 

constante no Anexo II deste edital. 

e) Declaração de que cumpre os requisitos do edital (Anexo III) 

 5.1.1 – Fica vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de um licitante 

para itens idênticos. 

 5.2 – Caso o credenciado seja sócio ou dirigente da empresa é indispensável que se 

comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilitem a formular lances e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame, em nome da licitante. 
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 5.3 – O preposto que se apresentar sem a competente carta de credenciamento estará 

impedido de assinar qualquer documento como representante da licitante, sendo-lhe facultado tão-

somente participar do certame como ouvinte e nas mesmas condições de quaisquer outros 

interessados. 

 5.4 – Ninguém poderá participar da licitação representando mais de 01 (uma) licitante, como 

também não será admitido mais de 01 (um) representante para cada licitante; 

 5.5 – Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos 

previstos nos itens antecedentes, a indicação e/ou substituição do seu representante junto à CPL. 

 
6 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 6.1 – Será assegurado o tratamento diferenciado às ME’s e EPP’s, nos termos das Leis 
Complementares 123/2006 e 147/2014 e da Lei Municipal nº 4.239/2009. 
 6.2 – Caso haja equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP – MEI, que se 
encontrem na situação de Empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar a oferta; 
  6.3 – A licitante devidamente enquadrada como ME e EPP, em conformidade com as Leis 
Complementares 123/2006 E 147/2014, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade 
fiscal, na forma do Decreto Federal nº 8.538/2015; 
 6.4 – A não regularização das pendências, no prazo legal, implicará em decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula de sanções do edital e Lei nº 
8.666/1993. 
 
7 – HABILITAÇÃO 
  7.1 – O envelope contendo a documentação abaixo descrita referente à habilitação do 
licitante, deverá ser lacrado, contendo em sua face externa, além da razão social e endereço 
completo da licitante, os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – HABILITAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
  7.2 – O envelope deverá conter todos os documentos relacionados no Anexo VII deste edital. 

 7.3 – A não apresentação do Certificado de Registro Cadastral ou os documentos solicitados 

que comprovem atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, implicará na 

inabilitação do proponente para participar desta licitação. 

 7.4 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresentação de documentos exigidos e não 
inclusos no envelope de Habilitação. 
 7.5 – Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Diretoria de Licitações ou membro da 
Comissão Permanente de Licitação, ou ainda, publicação em órgão da Imprensa Oficial.  
 7.6 – A licitante deverá apresentar registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) 
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU (no que couber), na região da sede da Empresa. 
 7.7 – A licitante deverá apresentar comprovação de capacitação operacional da empresa para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de um ou mais 
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em serviços com 
características semelhantes aos itens relevantes da obra, definidos no edital. 
 7.8 – A licitante deverá apresentar comprovação de que possui em seu quadro permanente, 
na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) emitidos(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo 
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Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) região(ões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido executada(s), 
que comprove(m) ter executado ou participado da execução de obras ou serviços de engenharia, com 
características semelhantes ao objeto da presente licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e de valor significativo. 
 7.8.1 – A comprovação de disponibilidade de profissional de nível superior referida no item 
anterior poderá ser feita através de uma das seguintes formas: 
 a) Carteira de trabalho; 
 b) Certidão do CREA para os responsáveis técnicos da empresa; 
 c) Contrato social para proprietários ou sócios da empresa; 
 d) Contrato de prestação de serviços; 
 e) Contrato de Trabalho registrado na Delegacia Regional do Trabalho. 
 7.9 – A licitante deverá apresentar relação mínima do pessoal técnico especializado 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto, mediante a apresentação de relação explícita 
e da declaração formal de sua disponibilidade, nos termos do art. 30, § 6º da Lei 8.666/93. 
 7.9.1 – Os profissionais indicados na equipe relacionada nos termos do item anterior deverão 
compor a equipe que executará a obra, somente sendo admitida a substituição de algum membro da 
mesma, no curso da execução do contrato, por profissional de comprovada experiência, equivalente 
ou superior, e desde que previamente aprovada pela Contratante. 
 7.9.2 – A equipe técnica deverá possuir, no mínimo, 01 (um) Engenheiro Civil, nível pleno. 
 7.10 – A licitante deverá apresentar declaração de que, na hipótese de vencedora da presente 
licitação, está obrigada a possuir em seu quadro, na data de assinatura do contrato, da equipe técnica 
no mínimo composta pelo profissional relacionado no item anterior, bem como de que se obriga a 
mantê-los durante toda a vigência do contrato, e que, em caso de substituição, deverá ser 
comunicado à Contratante/SEMOP. 
  
8 – INABILITAÇÃO 
 8.1 – Serão inabilitados os licitantes que: 
 a) deixarem de atender às condições de participação ou quaisquer das exigências deste 
edital. 

b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou 
qualquer irregularidade. 
 8.2 – A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da fase de 
julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso; 
 8.3 – Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por motivos 
relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após a 
classificação dos interessados. 
 
9 – PROPOSTA 
 9.1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope separado, lacrado, indevassável, 
contendo em sua face externa, além da razão social e endereço completo, os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – PROPOSTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
  9.2 – A proposta impressa, preferencialmente com tamanho de fonte não inferior a 10, em via 
única, datada, assinada e, ainda rubricada em todas as suas páginas e anexos, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva, que não dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado, deverá ser elaborada conforme modelo e especificações constantes 
do Anexo VI deste edital, devendo constar os seguintes requisitos: 

a) Razão social; 
 b) Preço da proposta, unitário e total, em moeda corrente do país, estando nele inclusas 
despesas, impostos, taxas, frete e todos os demais custos decorrentes da prestação do serviço; 
 c) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. Em caso 
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de ausência ou divergência dessa informação, prevalecerá a do edital. 
 9.3 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 
quanto aos preços, prazos ou quaisquer condições que importem em modificações de seus termos 
originais, salvo as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, 
sem nenhuma alteração do conteúdo das condições referidas. 
 9.3.1 - Proposta, em moeda corrente do país, conforme modelo do Anexo V; 
 9.4 – Não serão aceitas as propostas enviadas via e-mail’s e similares. 
 9.5 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo 
fazê-la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 
cotações emitidas errôneas ou incompletas desta tomada de preços, sujeitando-se às penalidades 
legais. 
 9.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 
quanto aos preços, prazos, ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, salvo as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo das condições referidas. 
 9.7 – A proposta de preços deverá ser encaminhada na forma do modelo do Anexo V deste 
edital. 
 9.8 – Os preços propostos compreenderão todos os custos diretos e indiretos e demais 
despesas necessárias à completa execução do objeto da licitação. Os preços devem ser cotados em 
moeda nacional, devendo incluir impostos, taxas, seguro e outros encargos que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado. Havendo divergência entre os preços unitário e global, prevalecerá o de 
menor valor. 
 9.9 – A licitante proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, 
caso a empresa seja declarada vencedora do certame, contudo a ausência dessa informação não o 
desclassificará. 
 9.10 – Será desclassificada a proposta que fizer menção a qualquer correção ou atualização 
monetária e, ainda, aquela que condicionar as disposições não contidas neste Edital ou que sejam 
apresentadas de forma condicionada. 
 
10 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO E PRAZOS 
 10.1 – A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, na Praça Agostinho 
Paolucci, nº 106, bairro Santa Cecília, Barbacena/MG. 
 10.1.1 – A obra será realizada segundo memorial descritivo elaborado por um engenheiro civil 
da Prefeitura Municipal de Barbacena (Anexo IX). 
 10.2 – A supervisão dos trabalhos, tanto da fiscalização como da Contratada, deverá estar 
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU. 
 10.3 – A Contratada obriga-se a dar início à mobilização em até 24 (vinte e quatro) horas da 
data fixada na Ordem de Serviço, emitida pelo Contratante, sob pena de incidir nas sanções previstas 
na respectiva cláusula deste edital, sendo o prazo total para mobilização de 10 (dez) dias. 
 10.4 – Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com 
autorização formal e escrita do Contratante, e devidamente aprovadas pela fiscalização quanto à sua 
exeqüibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. 
 10.5 – A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após 
aprovação da Fiscalização responsável pela obra. 
 10.5.1 – A Contratada, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 
imediatamente à Fiscalização do Contratante, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 
execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de 
segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 
 10.6 – Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma 
das partes, a Fiscalização do Contratante poderá autorizar modificações de caráter urgente, 
justificando a sua autorização. 
 10.7 – A contratada colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 
profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente. 
 10.7.1 – Os encarregados da obra deverão ser pessoas de experiência, idoneidade técnica e 
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moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar 
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do contratante. 
 10.8 – A contratada manterá no local das obras e serviços os técnicos e a mão de obra 
necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá unilateralmente em 
toda sua plenitude. 
 10.8.1 – A contratada responderá por condições de saúde e higiene de seu pessoal, quanto a 
alojamentos provisórios , bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 
3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações. 
 10.9 – A Contratada fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva 
responsabilidade e ônus. 
 10.10 – Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados  no canteiro serão 
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo à 
Fiscalização determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em 
desacordo com as exigências contratuais. 
 10.11 – A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais 
e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, desnecessariamente ou 
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos.  
 10.12 – Cabe à Contratada, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a 
manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, 
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua 
conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 
 10.13 – Correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas à proteção, 
sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento 
definitivo das mesmas pelo Contratante. 
 10.14 – Após a conclusão das obras e serviços, a contratada deverá remover todo 
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos, as obras provisórias e o escritório de obras, 
entregado os serviços, o local e as áreas contíguas livres em condições de limpeza e de uso 
imediato. 
 10.15 – A fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 
adotadas, pela Contratada, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao 
bom andamento da obra. 
 10.15.1 – Sem prejuízo da plena responsabilidade a Contratada perante o Contratante ou a 
terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do 
Contratante, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 
 10.16 – A fiscalização terá plena autoridade para suspender os serviços da obra, total ou 
parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou 
outros. 
 10.17 – A fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 
ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 
Contratada, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 
 10.18 – No prazo de observação das obras, a Contratada deverá executar, sob sua inteira 
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 
defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório. 

10.19 – A obra será recebida provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação 
da conformidade com as especificações constantes do projeto executivo, memorial descritivo, edital e 
proposta. 

10.20 – A obra será recebida definitivamente, após a verificação da conformidade com as 
especificações constantes do projeto executivo, memorial descritivo, edital e da proposta, e sua 
consequente aceitação, que se dará até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório. 

10.21 – A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com 
as especificações técnicas exigidas. 

10.22 – Demais condições de execução a serem atendidas são as constantes no memorial 
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descritivo e do cronograma físico-financeiro. 
 
11 – PAGAMENTO E PREÇO 

11.1 – O valor máximo definido para o presente processo licitatório é de R$ 104.766,50 
(cento e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos). O preço máximo 
aceitável por unidade encontra-se discriminado no ANEXO VI. 

11.2 – O pagamento será efetuado por medições, à vista em 05 (cinco) dias úteis da instrução 
dos processos de pagamento junto à Diretoria de Administração Financeira/Tesouraria da SEFAZ, 
contendo os relatórios de medições elaborados e subscritos pelos Responsáveis Técnicos e o Titular 
da SEMOP. Os pagamentos obedecerão também às liberações de recursos do Convênio nº 
1301.000738/2018/SETOP/MG de 05/07/2018. 

11.2.1 - Os prazos serão considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento 
devidamente aprovado pela Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

11.2.2 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, por meio de 
depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso a 
licitante vencedora não seja correntista deste estabelecimento bancário, o pagamento será realizado 
por ordem de pagamento através daquele banco. 

11.3 – Em caso de irregularidade, a Contratante notificará a Contratada para que sejam 
sanadas as pendências, o prazo será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizado.  

11.4 – Não serão pagas as análises entregues em desacordo com as especificações deste 
edital. 

11.5 – A contratada apresentará, na Secretaria Municipal de Fazenda, os originais das 
certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, bem como 
certidões negativas de débitos do INSS (agora inclusa na Certidão Negativa Conjunta da União), 
FGTS, CNDT, ISSQN, todas válidas e regulares. 
 
12 – JULGAMENTO 

12.1 – A abertura dos envelopes de habilitação e proposta e respectivos julgamentos serão 
efetuados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Barbacena. 

12.2 – A Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura da licitação no dia e hora 
determinados no preâmbulo do presente edital, na Diretoria de Licitações, na Rua Baronesa Maria 
Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte – Barbacena – MG, com a presença ou não dos licitantes. 

12.3 – Apresentação da Carta de Credenciamento ou documento equivalente do 
representante da empresa, registrando-se seu comparecimento em Ata, mediante assinatura de cada 
um dos credenciados. 

12.4 – Em seguida a Comissão Permanente de Licitação abrirá os envelopes relativos à 
habilitação, conferindo os documentos exigidos na Tomada de Preços. Os membros desta Comissão 
rubricarão cada documento, facultando aos representantes das licitantes fazê-lo. 

12.5 – A Comissão Permanente de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá suspender a 
reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, 
na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados, na qual 
apresentará o resultado da questão em exame. 

12.6 – Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamento definitivo dos recursos, se for o caso, 
ou pela renúncia expressa das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão Permanente de Licitação 
devolverá os envelopes proposta das empresas inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da 
sessão, ou nela poderão permanecer apenas como ouvintes. 
  12.7 – Após a fase de julgamento da habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

12.8 – O julgamento das propostas dar-se-á na sequência do julgamento da habilitação, na 
Diretoria de Licitações, obedecido o disposto no art. 109 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações.  

12.9 – Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a juntada 
de documentos não apresentados na ocasião oportuna. 
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12.10 – A Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, poderá solicitar parecer 
de técnicos pertencentes ao quadro de servidores do Município de Barbacena, ou ainda, de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 
  
13 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 
 13.1 – O julgamento das propostas é privativo da Comissão Permanente de Licitação; 
 13.2 – O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global; 
 13.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato 
convocatório ou que tenham cotado preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.  
 13.4 – Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, obedecido ao 
disposto no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93, a  classificação se fará por sorteio. 
 13.5 – No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores e as disposições deste Edital. 
 13.6 – Do julgamento será lavrada ata circunstanciada em que será proclamado o resultado 
classificatório das propostas. 
  
14 – CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO 
 14.1 – Após a homologação desta licitação, a empresa vencedora firmará contrato com o 
Município de Barbacena, que incluirá as condições estabelecidas neste edital, Minuta de Contrato e 
nos demais anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do 
objeto licitado. 
 14.2 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e até 31 de dezembro de 
2021, para fins financeiros e fiscais. 
 14.3 – O contrato poderá ser alterado nos termos do art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. 
 14.4 – A licitante vencedora terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 
comunicação, para assinatura do contrato.  
 14.5 – Ocorrendo o descumprimento do previsto no item anterior, o Município de Barbacena 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação. 
 14.6 – A licitante contratada não poderá ceder o contrato total ou parcialmente a terceiros, 
sem prévia e expressa concordância da contratante. 
 14.7 – A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 
 14.8 – Observado do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, a gestão e fiscalização do 
presente contrato será realizada pelo servidor Leandro Rettore Ferreira Garcia. 
 14.8.1 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades e a sua ocorrência não implica co-responsabilidade 
do Município de Barbacena ou de seus agentes e/ou prepostos. 
  
15 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO E REAJUSTE 
 15.1 – REEQUILÍBRIO 
  15.1.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, 
cabendo ao contratante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 1993.  
 15.1.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como 
de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.  
 15.1.3 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Gestor poderá a qualquer 
momento reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados 
no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 
publicação no diário Oficial do Município de Barbacena.  
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 15.1.4 – Os preços alterados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 
condições de pagamento fixadas neste edital.  
 
 15.2 – REAJUSTE 
 15.2.1 – Os valores constantes do contrato oriundo da presente licitação poderão ser 
reajustados anualmente mediante solicitação da parte interessada, de acordo com o índice publicado 
pela Fundação Getulio Vargas – FGV – ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – que 
represente o menor valor acumulado no período, por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da 
Lei 8.666/93. 
  15.2.2 – A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para apresentação da 
proposta ou do orçamento a que essa se referir. 
  15.2.3 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas 
nas Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 
 
 
16 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 16.1 – Executar o serviço, a contar da assinatura do contrato, na forma e condições fixadas 
no presente edital, mediante ordem de serviço expedida pelo Município de Barbacena, nos locais por 
estes determinados, de conformidade com as necessidades de cada setor e as solicitações do 
Gerenciador, observando rigorosamente a regulamentação, as especificações técnicas e às normas 
da ABNT, aplicáveis à execução dos mesmos. 
 16.2 – Arcar com a mão de obra especializada em qualidade e quantidade necessária à 
perfeita execução dos serviços, arcando com todos os gastos, inclusive alimentação. 
 16.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo órgão gerenciador, referentes à forma de prestação de serviço e ao cumprimento 
das demais obrigações assumidas no contrato. 
 16.4 – Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na Cláusula das sanções, quando 
recusar-se, injustificadamente, em realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 
 16.5 – Em caso de necessidade, de conformidade com o que preceitua o art. 65 § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições contratadas. 
 16.6 - Responder por danos ou prejuízos causados diretamente ao Município de Barbacena 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo, ineficiência ou irregularidades cometidas na execução 
do contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração. 
 16.7 – Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados, bem como 
observar rigorosamente a regulamentação e as especificações técnicas, aplicáveis a cada caso, 
executando todo o serviço com esmero e perfeição. 
 16.8 – Reparar, corrigir, remover, reconstituir imediatamente às suas expensas, no total ou em 
parte, o serviço do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 
 16.9 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao gerenciador ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no contrato. 
 16.10 – Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, obrigações assumidas, bem como manter 
em dia as obrigações sociais e salários dos empregados. 

16.11 – A licitante vencedora assumirá, automaticamente ao firmar contrato, a 
responsabilidade exclusiva por danos causados ao Município, em conseqüência de falhas na 
execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da licitante vencedora ou de 
qualquer de seus empregados ou prepostos. 

16.12 – Permitir e facilitar à Fiscalização da Contratante a inspeção dos serviços, em 
qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 

16.13 – Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 
que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o 
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cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação. 
16.14 – Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 

sobre execução de serviços em locais públicos. 
16.15 – Manter encarregado, no local do serviço, para representá-la na execução do contrato. 
16.16 – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, Medicina e Higiene 

do Trabalho. 
16.17 – Atender à correta especificação dos materiais e as demais dispostas na Lei 8.666/93. 
16.18 – Comunicar à Contratante, prazo no máximo de 05 (cinco) dias corridos que 

antecedem o prazo de vencimento da conclusão da obra, os motivos que impossibilitem o seu 
cumprimento. 

16.19 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

16.20 – Registrar a obra/serviço no CREA/CAU, para obtenção da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. 

16.21 – Comunicar-se com a Contratante por escrito, devendo as comunicações por telefone 
sendo confirmadas, posteriormente, por escrito. 

16.22 – A contratada poderá recorrer à Contratante das decisões da Fiscalização no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva. 

16.23 – A contratada será a única responsável pela segurança, guarda e conservação de 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, bem como pela operação destes e das 
instalações dos serviços. 

16.24 – Apresentar os currículos resumidos dos membros da equipe técnica, com a 
comprovação de regularidade junto ao órgão de classe, para os profissionais que assim a legislação o 
exigir. 
 
17 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1 – Fiscalizar a execução do contrato, avaliar a fiel observância do que foi pactuado, por 
meio do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento do objeto, 
registrando em relatório as deficiências porventura existentes, notificando a empresa e determinando 
prazo para a regularização das falhas observadas. 
 17.2 – Fazer solicitação de pagamento devidamente acompanhada da Nota Fiscal e medição, 
se for caso, quando esta estiver de acordo com as exigências do Edital, Anexos e MC. 
 17.3 – Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada no contrato, 
referentes às Notas Fiscais/Faturas, atestadas quanto à efetiva entrega do objeto do Contrato, dentro 
do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas. 
 17.4 – Informar à Autoridade Superior a ocorrência de fato irregular cometido pela Contratada. 
 17.5 – Não permitir que constem, em nenhum dos bens adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com recursos do Convênio de Saída, nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, bem como veiculação de 
publicidade ou propaganda, cumprindo assim o que determina o § 1º do art. 37 da Constituição 
Federal de 1988 e o art. 37 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 
 
18 – RECURSO 
 18.1 – Será facultado à licitante, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores: 
            18.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
intimação do ato ou lavratura da ata, nos seguintes casos: 

a) da habilitação ou inabilitação da licitante, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação; 

b) da classificação ou desclassificação das propostas, dirigido ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação; 

c) anulação ou revogação desta Tomada de Preços, dirigido ao Prefeito do Município de 
Barbacena; 

d) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Prefeito do Município de 
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Barbacena.             
 18.1.2 – representação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não couber 
recurso hierárquico. 
           18.2 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade 
superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento dentro do prazo citado. 
           18.3 – A interposição de recurso será comunicada às demais licitantes que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
           18.4 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
            a) serem digitados e devidamente fundamentados; 
            b) serem assinados por representante legal da empresa, devidamente identificado; 
            c) serem protocolados na Diretoria de Licitações do Município de Barbacena, na Rua 
Baronesa Maria Rosa, 378, Boa Morte, Barbacena/MG. 
 18.4.1 - Serão aceitos recursos interpostos via e-mail ou outro meio eletrônico, desde que os 

originais sejam protocolizados diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido nesta 

cláusula. 

 18.4.2 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos. 
            18.4.3 – Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos quanto a habilitação ou 
inabilitação de licitante e julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, salvo se 
a autoridade competente, por razões de interesse público, motivadamente assim determinar. 
  
19 – SANÇÕES 

19.1 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes de fornecimento 
e aos contratos de prestação de serviços, assim como a execução irregular, ou com atraso 
injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções, 
conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores. 

I – advertência escrita; 
II – multa; 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
            IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

19.1.1 – A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das 
necessárias medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o 
contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento 
equivalente, ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato. 

19.1.2 – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos 
prazos estipulados no cronograma de execução, ou os prazos estipulados para a prestação dos 
serviços e fornecimentos, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, 
previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento 
equivalente; 

19.1.3 – A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal destinam-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 
bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

19.1.4 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 
exceder a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 
prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 

19.1.5 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, 
de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com 
eles celebrar contratos. 

19.1.6 – A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 
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intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos 
ao interesse público de difícil reversão. 

19.1.7 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito do 
Município de Barbacena facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo 
administrativo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas. 

19.1.8 – Decorridos o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 
sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da 
ação punida. 

19.2 – A multa prevista nesta cláusula será: 
I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 
II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos 
prazos fixados para a entrega, parcelada ou total dos bens e materiais adquiridos na prestação do 
serviço ou fornecimento, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 
descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela em 
atraso. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 
correspondente à parcela não executada; 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 
Administração Municipal, por prazo não superior ao prazo legal, observados os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 

V – No caso de contrato de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 
sujeitos ao acompanhamento e fiscalização, aplicam-se as disposições contidas no número 1 desta 
cláusula. 

19.2.1 – O valor correspondente a multa, após o devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 
devido pelo Município de Barbacena em decorrência da execução contratual e/ou instrumento 
equivalente; 

19.2.2 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, 
caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

19.2.3 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 
convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas 
nesta cláusula, deverá ser recolhido ao Município de Barbacena, através de Guia de Recolhimento, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos itens I, II e III do número 
2 desta cláusula; 

19.2.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 
ativa, para cobrança judicial. 

19.3 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 
eximem a contratada da plena execução do contrato. 

19.4 – Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 
cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a 
alteração dos prazos pretendidos. 

19.5 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a 
aceitação ou não  dos  motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a 
veracidade do fato. 
  
20 – CONDIÇÕES GERAIS 

20.1 – O preço proposto deverá ser líquido, não sendo consideradas quaisquer ofertas de 
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vantagens não previstas neste Edital. 
20.2 – A participação na licitação implica a aceitação integral deste Edital, ficando 

automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas. 
20.3 – Estará ressalvado ao Município de Barbacena, por despacho motivado do Prefeito, 

devidamente fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em vigor. 
20.4 – Fica assegurado ao Município de Barbacena o direito de anular esta licitação por 

motivo de ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros sem que caiba qualquer indenização 
aos licitantes; 

20.5 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, de acordo 
com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

20.6 – Os licitantes, para efeito de contratar, deverão estar regularizados com a Fazenda 
Municipal, devendo ser verificada a existência de débito, junto a Secretaria Municipal de Fazenda 
antes da homologação desta licitação. 

20.7 – Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das 
propostas, não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das propostas 
apresentadas, nem a participação de proponentes retardatários. 

20.8 – Fica expressamente vedada a apresentação de propostas alternativas, ficando a 
licitante que assim proceder sumariamente desclassificada. 
 
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 – A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da 
punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 

21.2 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
retificação não alterar a formulação das propostas; 

21.3 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 
competente é o da Comarca de Barbacena - MG, com exclusão de qualquer outro. 

21.4 – Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Licitatório serão dirimidas em face da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

21.5 – Mais informações poderão ser obtidas na Diretoria de Licitações, localizada na Rua 
Baronesa Maria Rosa, 378, Boa Morte, Barbacena/MG, pelo telefone (32) 3339–2026, no horário de 
12 às 18 horas ou pelo e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br. 

21.6 – São partes integrantes deste edital: 
ANEXO I – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO II – Modelo de Declarações Diversas; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos do Edital; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de ME, EPP e MEI; 
ANEXO V – Modelo de Proposta Comercial; 
ANEXO VI – Especificações; 
ANEXO VII – Documentos necessários para cadastro; 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato; 
ANEXO IX – Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto de Reforma. 

 
 

Barbacena, 13 de julho  de 2021 
  
 
 

Marcos Vinicius do Carmo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 



 

 

 

14 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

ANEXO I 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Através da presente, credenciamos o(a) Sr(a). ___________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade nº ___________________ e do CPF nº ______________________, a participar da 

licitação promovida pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Barbacena, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o nº 003/2020, na qualidade de representante legal, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________, CNPJ ______________________, bem como formular 

propostas e praticar todo os demais atos inerentes ao certame. 

 

________________________, ____ de _____________ de 2021 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do dirigente da empresa 

Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 024/2020 

 

 

Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio de 

seu representante legal, o Sr..................................................., portador da Carteira de Identidade nº 

................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 

  

1)  ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3)  CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto 

da Licitação; 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

  
  
  
 
 
  
OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

_______________________, CNPJ nº ___________________, situada na 

_______________________________, bairro __________________, na cidade de 

________________, estado de _____, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 003/2020 - Processo nº 024/2020. 

  O preenchimento dos requisitos de habilitação poderá ser comprovado mediante: 

 

 Consulta ao Cadastro de Fornecedores do Município de Barbacena; 

 

 Verificação dos documentos constantes do envelope de habilitação. 

 

 
 

______________________, ___de___________________de 2021. 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura e identificação do dirigente da empresa 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

 

 

 

(NOME EMPRESA) __________________________, CNPJ__________________, com sede 
(endereço completo) _____________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020, DECLARA expressamente, sob 
as penalidades cabíveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 
Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 
4.239/2009; 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 
nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

________________,__________de_________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 024/2020 

 
Identificação do licitante: 
Razão social: 
CNPJ:  
Endereço completo: 
E-mail/Telefone/Fax: 
Validade da proposta: 
 
Lote Quant. Unid. Especificação Valor unitário Valor total 

01 … Sv. 
Descrição completa conforme especificações 

constantes do Anexo VI 
  

 

Obs. Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades, etc. estabelecidas neste edital. 

 
Local e data: 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 
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ANEXO VI 

 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 024/2020 
 

ESPECIFICAÇÕES 

  

LOTE CÓD. UNID. QUANT. ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

1 206585 1 SV. REFORMA DE QUADRA / VESTIARIOS - 
Contratação de empresa de Engenharia 
para reforma da quadra esportiva e 
vestiários. A contratação engloba 
fornecimento dos serviços (incluíndo mão-
de-obra) e materiais necessários para a 
reforma. 

R$104.766,50 
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ANEXO VII 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPEDIÇÃO DO CRC: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA  

01 – Documento de identificação, com foto, de todos os sócios ou do administrador; 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

03 – Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica); 

04 – Comprovação de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

  
REGULARIDADE FISCAL 

05 – Certidão Negativa de Débito Estadual; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, incluindo 

contribuições previdenciárias e de terceiros; 

08 – Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT; 

  
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação da empresa, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do licitante; 

11 – 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, vedada sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devidamente autenticados pela junta Comercial da unidade federativa 

da sede da empresa ou Declaração de Imposto de Renda, se for Optante pelo SIMPLES.  

  
DECLARAÇÕES DIVERSAS 

12 – Declarações conforme modelo do Anexo Il; 

13 – Declarações conforme modelo do Anexo IV, caso a licitante seja ME, MEI ou EPP; 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
14 – Registro ou inscrição no CREA/CAU (no que couber) da região a que estiver vinculada a licitante 
(sede da empresa), que comprove atividade relacionada com o objeto. 
15 – 01 (Um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado serviço pertinente e 
compatível com o objeto licitado; 
16 – Comprovação de que possui em seu quadro permanente na data de apresentação da proposta, 
profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor(es) de atestado(s) emitidos(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) CREA/CAU da(s) 
região(ões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado 
da execução de obras ou serviços de engenharia, com características semelhantes ao objeto da presente 
licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e de valor significativo. 
17 – Relação mínima do pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto, mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade. 
  
 

OBSERVAÇÃO: Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou 

mediante apresentação dos originais 
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ANEXO VIII  

MINUTA DE CONTRATO 

 



 

 

 

22 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

23 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

24 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

25 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

26 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

27 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

28 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

29 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 



 

 

 

30 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

 



 

 

 

31 

bac 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

ANEXO IX 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DE REFORMA 

 

 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 
PROJETO: REFORMA DA QUADRA E VESTIÁRIO DA PRAÇA 
ENDEREÇO: PRAÇA AGOSTINHO PAOLUCCI, Nº 106. SANTA 
CECÍLIA. 
MUNICÍPIO: BARBACENA-MG 
DATA: 23/03/2021 

 
 
INTRODUÇÃO 

 Este memorial descritivo trata de estabelecer normas, 

especificações e padrões a construção do Projeto Arquitetônico de 

Reforma da Quadra Poliesportiva e Vestiário da Praça Agostinho 

Paolucci, nº 106, Bairro Santa Cecília, Barbacena-MG. 

 Os elementos especificados neste memorial foram baseados em 

um projeto arquitetônico básico e são suficientes para o proponente 

elaborar um planejamento completo da obra com adoção dos projetos 

construtivos mais usuais. 

 Todos os materiais e/ou equipamentos deste empreendimento 

deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, entendendo 

como tal aqueles materiais de melhor linha de fabricação, atendendo 

normas da ABNT, INMETRO e outras normas pertinentes aos 

materiais, equipamentos, aplicação e/ou instalação. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

 Todos os projetos deverão ser aprovados pelos órgãos 

responsáveis como: prefeitura municipal, corpo de bombeiros, 

secretaria de meio ambiente, etc. 

 Os materiais e/ou equipamentos deverão ser armazenados em 

locais apropriados, sendo avaliada a necessidade de cobertura ou não 

de acordo com a sua natureza, ficando sua guarda sob a 

responsabilidade dos executores. 

 

 

 



ESPECIFICAÇÕES: 

 

01. PARA CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 

Deverá ser colocada na obra uma placa conforme padrão estabelecido 

pelo CREA-MG. 

Canteiro de Obra: o abrigo deverá ter bom padrão de acabamento, 

em chapas metálicas galvanizadas; 

Para fechamento de tapumes: estes deverão ser executados 

tapumes com chapas galvanizadas de 2m e a obra deverá ter acesso 

controlado para evitar a entrada de pessoas estranhas à obra; 

Equipamentos de segurança: todos os funcionários deverão utilizar 

equipamentos de segurança conforme NR-6 e demais normas 

pertinentes. 

02. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Deverão estar interados com demais projetos complementares e 

arquitetônicos, ação essa que irá direcionar as decisões de projeto. 

03.  PAREDES E FECHAMENTOS 

Para os fechamentos internos e externos serão consideradas as 

paredes existentes.  

Nas aberturas indicadas como portas e janelas serão consideradas as 

existentes. Deverão ser executadas vergas e contravergas de 

concreto, ultrapassando os vãos, em no mínimo 20 cm para cada 

lado. 

Todas as paredes das áreas molhadas receberão revestimento até 

1,80m de altura do chão em azulejo, na cor branco gelo. 

A mureta externa que circula a quadra deverá ser lixada e pintada 

com tinta acrílica fosca na cor cinza, sendo recuperados os vãos onde 

havia furos para os tubos galvanizados. Se necessário, deverá ser 

executada também uma cinta de amarração em toda sua extensão. 

Em volta da quadra será considerada a instalação de um alambrado 

em estrutura metálica de acordo com o projeto. No teto da quadra 

deverá ser prevista a instalação de uma tela esportiva. 



04. PORTAS: 

As portas de entrada dos vestiários serão de giro, nas dimensões 

80x210cm e em material metálico. As portas dos sanitários terão 

dimensões de 60x165cm de alumínio, considerando um afastamento 

aéreo do piso de 15cm. 

Deverão ser colocadas grades metálicas na parte externa das portas 

e janelas. 

05. JANELAS: 

As janelas consideradas são as existentes em esquadria de ferro e 

deverão ser pintadas na cor branco neve. 

Os vidros existentes deverão ser substituídos por vidros incolores 

lisos e as espessuras deverão obedecer às normas da “ABNT”. 

06. FACHADA:  

As faces externas das paredes da fachada receberão pintura acrílica, 

sem massa corrida. Na parte inferior, terá um barrado de 80cm, a 

partir do chão, em revestimento cerâmico. 

07. PISOS 

07.01. VESTIÁRIOS: 

Os pisos internos serão em placas cerâmicas 60x60cm, cinza PEI=05 

ou equivalente, e rejuntes com 4mm de espessura. As soleiras serão 

em ardósia polida. 

Para os pisos externos estão sendo considerados os existentes. 

Será executada uma rampa de acesso à praça, cujo piso será em 

concreto aparente antiderrapante acompanhando o piso existente da 

praça. Deverá ser instalado guarda corpo e corrimão em estrutura 

metálica pintada. Para essas ações, serão seguidas as dimensões e 

especificações da NBR 9050/2020. 

07.02. QUADRA: 

O piso cimentado da quadra devera receber o lixamento mecânico, e 

caso necessário, a recuperação cimentícia para regularização do piso 

e recebimento de pintura acrílica fosca, no padrão de quadra 

poliesportiva. 



A parte que se encontra asfaltada, deverá receber um lastro de 

concreto polido e pintado com tinta acrílica fosca na cor concreto. 

08. ELÉTRICA 

Todas as instalações elétricas deverão obedecer ao projeto específico 

da concessionária local, CEMIG, e normas pertinentes.  

As luminárias deverão ser de sobrepor para lâmpadas tubulares de 

LED. 

09. HIDRO-SANITÁRIAS 

As louças dos vestiários serão brancas e de primeira linha. O vaso 

sanitário deverá ser caixa acoplada com assento original.  

Toda a tubulação deverá correr embutida nas paredes, piso ou solo. 

Os caimentos pra esgoto deverão ter inclinação mínima de 2% ou 

conforme especificação do projeto. 

Os metais serão cromados de primeira linha. Todos os ralos dos 

banheiros e áreas molhadas deverão ser escamoteáveis. 

O tanque do bebedouro deverá ser de mármore sintético. 

10. PINTURA: 

Pintura paredes internas: todas as paredes deverão receber duas 

demãos de tinta acrílica com agente fungicida na cor branco gelo; 

Pintura paredes externas: toda área externa deverá receber tinta 

acrílica na cor concreto; 

Pintura tetos: receberão tinta esmalte na cor branco neve; 

Pintura de Portas e Janelas: receberão tinta a óleo na cor branco 

neve. 

Pintura do telhado existente (concreto): Manta acrílica 

impermeabilizante na cor branco neve. 

11. COBERTURA 

Está sendo considerada a cobertura existente do vestiário, em 

concreto armado, impermeabilizado e pintado. 

 

 



12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Instalações de prevenção e combate a incêndios conforme 

especificações do projeto específico; 

 Quanto às impermeabilizações nos locais necessários: deverão 

receber limpeza adequada e os procedimentos para aplicação 

de materiais serão feitos conforme recomendações dos 

fabricantes, desde a aplicação do betume até a manta asfáltica 

ou outro tipo de impermeabilização adotada; 

 Os acessos para telhado e caixa d’água serão feitos através de 

escada. 

 

Barbacena, 23 de março de 2021. 

 

 

__________________________________ 
 

 
 
 

 

________________________________ 

Karine Lopes Ferreira 
Assessora de Infraestrutura - SEMOP 

CAU A141880-7 

Martin José Lopes da Silva 
Diretor de Infraestrutura - SEMOP 

 



(  x  ) INDIRETA

LDI 23,35%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 REVESTIMENTO E PINTURA 26.807,69

1.1 PIN-ACR-030 PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA M 225,08 3,32 4,10 922,83

1.2 PIN-ACR-035 PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA M2 364,00 10,52 12,98 4.724,72

1.3 PIN-ESM-005 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 11,32 26,38 32,54 368,35

1.4 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA 

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNO E EXTERNO)
M2 147,28 11,77 14,52 2.138,56

1.5 PIS-CER-020

PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 35,68 58,28 71,89 2.565,04

1.6 REV-AZU-011

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A 

PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 90,24 52,95 65,31 5.893,57

1.7 PIS-POL-010
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM 

NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M2 569,85 14,50 17,89 10.194,62

2 ESQUADRIAS 7.140,80

A N E X O   I I 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA FOLHA Nº: 01/01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

OBRA: REFORMA DA QUADRA E VESTIÁRIO DA PRAÇA DOUTOR AGOSTINHO PAOLUCCI DATA: 12/05/2021

LOCAL: Praça Doutor Agostinho Paolucci, 106, Bairro Santa Cecília, Barbacena-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

SETOP – REGIÃO LESTE - JAN/2021 - sem desoneração;                                        

SINAPI 01/2021 - sem desoneração (    ) DIRETA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

 

2 ESQUADRIAS 7.140,80

2.1 SER-POR-055 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 2,30 251,26 309,93 712,84

2.2 SEE-SER-165

PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO 

EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO 

ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005

PÇ 2,00 487,92 601,85 1.203,70

2.3 SER-POR-030

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA 

GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM

M2 7,92 299,46 369,38 2.925,49

2.4 SER-GRA-005
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, 

PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
M2 7,02 265,47 327,46 2.298,77

3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 8.089,72

3.1 HID-DAG-015 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UNID. 1,00 603,54 744,47 744,47

3.2 MET-TOR-035 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 UNID. 4,00 99,47 122,70 490,80

3.3 LOU-CUB-005
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS
UNID. 4,00 227,91 281,13 1.124,52

3.4 BAN-GRA-005
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
M2 1,98 325,38 401,36 794,69

3.5 MET-CHU-025 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UNID. 2,00 62,28 76,82 153,64

3.6 LOU-VAS-015 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA UNID. 6,00 415,97 513,10 3.078,60

3.7 ACE-BEB-010 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX UNID. 2,00 690,31 851,50 1.703,00

4 HIDRAULICO E SANITÁRIO 4.930,74

4.1 INST-AGU-005
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC 

RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES
PT 14,00 102,30 126,19 1.766,66

4.2 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS 

SIFONADOS, ETC.)

PT 6,00 121,18 149,48 896,88

4.3 INST-ESG-015
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)
PT 6,00 238,75 294,50 1.767,00

4.4 HID-SIF-011
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 

MM
UNID. 4,00 47,30 58,34 233,36

4.5 HID-REG-100 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 25 MM UNID. 2,00 20,80 25,66 51,32

4.6 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID. 1,00 31,18 38,46 38,46

4.7 HID-CXS-020

CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-

INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

BOTA-FORA

UNID. 1,00 143,54 177,06 177,06
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA FOLHA Nº: 01/01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

OBRA: REFORMA DA QUADRA E VESTIÁRIO DA PRAÇA DOUTOR AGOSTINHO PAOLUCCI DATA: 12/05/2021

LOCAL: Praça Doutor Agostinho Paolucci, 106, Bairro Santa Cecília, Barbacena-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

SETOP – REGIÃO LESTE - JAN/2021 - sem desoneração;                                        

SINAPI 01/2021 - sem desoneração (    ) DIRETA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

 

5 ILUMINAÇÃO 12.179,21

5.1 5044 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H=9M (NBR 8451) UNID. 4,00 762,30 940,30 3.761,20

5.2 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO 

BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UNID. 4,00 379,43 468,03 1.872,12

5.3 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 295,50 13,92 17,17 5.073,74

5.4 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 73,50 3,72 4,59 337,37

5.5 ELE-DIS-021 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A UNID. 1,00 55,42 68,36 68,36

5.6 ELE-DIS-008 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UNID. 1,00 18,84 23,24 23,24

5.7 ELE-MAN-025 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1 1/4" M 61,88 9,52 11,74 726,47

5.8 ELE-INT-015 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UNID. 2,00 14,20 17,52 35,04

5.9 ELE-TOM-015 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UNID. 4,00 24,10 29,73 118,92

5.10 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNID. 4,00 32,99 40,69 162,76

6 OUTROS SERVIÇOS 45.618,34

6.1 SER-ALA-015

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 6,00 M

M 86,32 414,28 511,01 44.110,38

6.2 EQP-ESP-005 TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA UNID. 2,00 611,25 753,98 1.507,96

6.3 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E 

NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, 

CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE 

MINAS

UNID. 1,00
A CARGO DO 

MUNICÍPIO

A CARGO DO 

MUNICÍPIO

A CARGO DO 

MUNICÍPIO

104.766,50

Observação: BDI de 23,35% com I.S.S de 2,5% do Municipio, conforme Planilha de preços SETOP - REGIÂO LESTE, SINAP Composições Sintético e SINAP Insumos - 

Sem desoneração para construção de edifícios

Barbacena, 12 de maio de 2021.

__________________________________
Martin José Lopes da Silva

Assessor de Infraestrutura - SEMOP

CAU A141880-7

TOTAL GERAL DA OBRA

____________________________________________
Karine Lopes Ferreira

Assessora de Infraestrutura - SEMOP



REFORMA DA QUADRA E VESTIÁRIO DA PRAÇA DOUTOR AGOSTINHO PAOLUCCI

1 °MÊS 2 °MÊS 3°MÊS 4 °MÊS

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

-              -              -              -                

1 REVESTIMENTO E PINTURA 26.807,69     -              8.042,31    30% 10.723,08  40% 8.042,31      30%

2 ESQUADRIAS 7.140,80        -              -              7.140,80    100% -                

3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 8.089,72        -              -              -              8.089,72      100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

12/05/2021

Valor da Obra: R$ 104.766,50

BDI: 23,35%

Data:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR C/ BDI 

(R$)

3 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 8.089,72        -              -              -              8.089,72      100%

4 HIDRAULICO E SANITÁRIO 4.930,74        4.930,74    100% -              -              -                

5 ILUMINAÇÃO 12.179,21     -              12.179,21  100% -              -                

6 OUTROS SERVIÇOS 45.618,34     22.809,17  50% 18.247,34  40% -              4.561,83      10%

TOTAL 104.766,50   27.739,91  38.468,86  17.863,88   20.693,86    

Barbacena, 12 de maio de 2021.

__________________________________ _____________________________________________

Martin José Lopes da Silva Karine Lopes Ferreira

Diretor de Infraestrutura - Semop Assessora de Infraestrutura - SEMOP

CAU A141880-7
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escala 1:50

AF-1

ø25

VESTIÁRIO 01

AF-2

ø25

VESTIÁRIO 02

Lista de Materiais - Água Fria

Chuveiro

25mm x 1/2" 2 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2" 4 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2" 6 pç

Metais

Registro de esfera em pvc soldável

3/4" 2 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4" 2 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2" 6 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm 6 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm 6 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2" 6 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4" 2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 3 pç

Tubos

25 mm 27,3 m

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2" 10 pç

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

Aparelhos

Caixa D'água de polietileno c/ tampa

1000 Litros

1 pç

25 mm- 1/2"

Tê de redução 90° soldável com bucha de latão

4 pç

1.1
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1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
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1.0

2.0

3.0

4.0
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Detalhe S1

escala 1:25

Lista de Materiais - Esgoto

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x40

4 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" 4 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 4 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm 6 pç

Joelho 45

100 mm 2 pç

40 mm 6 pç

50 mm 2 pç

Joelho 90

100 mm 6 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2" 6 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm 4 pç

100 mm- 100 mm 4 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 8.00 m

40 mm 7.22 m

50 mm - 2" 4.34 m
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CAIXA DE ESGOTO CE COM TAMPA DE CONCRETO (40X40)

PVC100

ø100PVC

i=1.5%

CE

40x40

ø100PVC

i=1.5%

S1

CE

40x40

CE

40x40

INTERLIGA NA REDE PÚBLICA

PVC ø100

VESTIÁRIO 01
VESTIÁRIO 02

VESTIÁRIO 01

VESTIÁRIO 02
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