PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS
AV. Raul Soares, 310 – Telefax: (33) 3267-1932
E-mail: licitacao@aimores.mg.gov.br
CEP 35200-000 – Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.348.094/0001-50
EDITAL Nº. 026/2017

DO PREÂMBULO:
PROCESSO N.º 033/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: no dia 17/03/2017.
HORÁRIO DA ENTREGA: Até às 07:15 horas.
LOCAL: Sessão de Protocolo da Prefeitura Municipal de Aimorés/MG, Av. Raul Soares,
310, Centro, Aimorés/MG, CEP 35.200-000.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 17/03/2017.
HORÁRIO DA ABERTURA: às 07:30 horas.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Aimorés/MG,
sito a Av. Raul Soares, nº. 310 – Centro – Aimorés/MG.
PREGOEIRO: ARGEMIRO DE ALMEIDA LEÃO NETO
O Município de Aimorés/MG, através de seu Prefeito, Sr. MARCELO MARQUES, usando das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto na Lei Federal
10.520/02, no que couber as disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas modificações e Decreto
Municipal nº. 172, de 06 de novembro de 2008, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, autorizada nos autos do Processo
Licitatório 033/2017 , cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia
17/03/2017 , às 07:15 horas, na sede do Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura
Municipal de Aimorés/MG, em endereço mencionado acima. A presente Licitação obedecerá as
condições estatuídas neste Edital e será regida pela Lei 10.520/02, pelo Decreto 3.555/00, pelo
Decreto Municipal 172/08 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, com as devidas alterações e
demais normas pertinentes.
1 – DO OBJETO
1.1 – Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de Tapa Buraco com
PMF (Pré Misturado a Frio), roçada nas margens das estradas, lotes e ruas urbanas vicinais e
serviços de limpeza e conservação de vias públicas urbanas, nas quantidades estimadas e
especificações descritas no Anexo I.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar desta Licitação empresas cadastradas ou interessadas que atenderem a
todas as exigências quanto à documentação e demais condições estatuídas neste Edital e seus
Anexos.
2.1.1 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.
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2.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que se enquadrar em uma ou
mais das seguintes situações:
2.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
em liquidação.
2.2.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou
que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público.
2.2.3 – Que estejam reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua função de constituição.
2.2.4 – Estrangeiras que não funcionem no País.
2.2.5 – Que tenham como participante servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
2.3 – Não poderá ainda participar da presente licitação qualquer pessoa jurídica que esteja
respondendo a Procedimento Administrativo perante o Município de Aimorés por qualquer
motivo.
2.4 – Os impedimentos caso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena
de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
2.5 - Poderão participar as empresas interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Aimorés/MG, ou que atenderem a
todas as exigências quanto à documentação e demais condições estatuídas neste Edital e seus
Anexos.
2.6 – As empresas cadastradas nesta Prefeitura deverão apresentar o CRC – Certificado de
Registro Cadastral – dentro do prazo de validade acompanhado de documentos atualizados que
fazendo parte do CRC estejam à data da abertura da Proposta e Documentação com seu prazo de
validade expirado e por ventura, outros documentos que sejam solicitados por meio deste Edital e
que não integram o CRC, sob pena de desclassificação.
2.7 – O CRC ficará exposto na Sessão Pública de julgamento do presente certame para consulta e
averiguação dos interessados. Apenas será objeto de averiguação os documentos solicitados neste
instrumento, desprezando-se os demais.
2.8 – As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontrarem
cadastradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Aimorés/MG deverão apresentar os documentos relacionados neste Edital, observando-se os
respectivos prazos de validade.
2.9 – Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile) autenticado por meio de cartório competente,
ou ainda por cópia simples, desde que acompanhada dos originais para conferência e autenticação
pela Comissão Permanente de Licitação ou pelo Pregoeiro.
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2.10 – O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local estipulados
no preâmbulo deste Edital munido de Procuração Específica.
3 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – O Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO em data e hora especificadas neste
Edital, dando inicio ao credenciamento e identificação dos representantes dos proponentes, ou dos
próprios proponentes;
3.2 – O representante legal, munido de documento de identidade (com foto), deverá comprovar
sua legitimidade para o exercício da função mediante apresentação de documento da empresa
(contrato social, registro de firma individual) ou procuração da qual deverá constar à outorga de
poderes necessários para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo
11, do Decreto nº. 3.555, publicado no D.O.U. de agosto de 2000 e Decreto Municipal nº.
172/2008, e para a prática dos demais atos do certame.
3.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, apresentar
cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.4 – O documento de Credenciamento/Procuração poderá obedecer ao modelo constante do
Anexo VI.
3.5 – Após abertura da sessão pelo Pregoeiro, procedida do respectivo credenciamento, não mais
serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
4 – DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE
HABILITAÇÃO
4.1 – A reunião tem caráter eminentemente público, sendo presidida pelo Pregoeiro e realizada
conforme o que preceitua a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal 172/08, subsidiariamente
a Lei 8.666/93 e em conformidade com o estabelecido neste Edital e seus anexos.
4.2 – Os envelopes “01 – PROPOSTA” e “02 – DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues na
Sessão de Protocolo da Prefeitura, no endereço estabelecido no preâmbulo deste Edital, e
conforme horário designado neste Edital, em envelopes distintos, lacrados, indevassáveis e
rubricados no lacre.
4.3 – A Sessão acontecerá na sede do Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura
Municipal de Aimorés/MG, em endereço mencionado acima;
4.4 – A indicação nos envelopes, caso estejam incompleta ou com algum erro de
transcrição/digitação, desde que não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não atrapalhe o
andamento do Processo não será motivo para exclusão do procedimento licitatório.
5 – DAS PROPOSTAS
5.1 – Os proponentes deverão apresentar envelope lacrado, tendo em sua parte externa os
seguintes dizeres:
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE
ENVELOPE 01 - “PROPOSTA DE PREÇO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2017
PREGÃO PRESENCIAL N º 019/2017

5.2 – A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICARÁ NA PLENA ACEITAÇÃO, POR
PARTE DO LICITANTE, DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
5.3 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, impressa em papel timbrado do proponente, com duas casas decimais,
moeda corrente nacional (R$ 1,00), devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas
por quem de direito, devendo estar incluso todas as despesas com o de execução dos serviços do
objeto deste certame, conforme modelo constante do Anexo I.
5.4 – Constar preço por item que cotar. Em caso de divergência entre os valores expressos em
algarismos e os valores expressos por extenso será considerado este último.
5.5 – Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.6 - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas
cotações de preços, serão de inteira responsabilidade da proponente, não lhe cabendo, no caso de
erro para mais a conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem em caso de erro para menos,
eximir-se da prestação de serviços objeto da presente licitação.
5.7 – O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação.
5.8 – Havendo divergência entre a soma dos valores propostos e/ou sua multiplicação entre
valores unitários e seus respectivos quantitativos, considerar-se-á para fins de classificação a soma
real e/ou multiplicação real dos valores constantes da proposta apresentada, desde que o licitante
ou representante devidamente credenciado esteja presente e confirme a soma real e/ou
multiplicação, caso contrário, havendo divergência de valores e não estando nenhum
representante presente a proposta será desclassificada.
6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 – Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica por todos os presentes.
6.2 – Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:
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a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos;
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ser demonstrado sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado;
c) Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
d) Apresentarem proposta alternativa;
e) Conterem divergência entre a soma/multiplicação dos valores propostos sem que o licitante ou
representante devidamente credenciado esteja presente de forma a ratificar a soma real obtida.
6.3 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, serão classificas as propostas com
preços até 10% superiores àquela referente ao mesmo item, ou as propostas das 03 (três) melhores
ofertas, conforme disposto no artigo 4º, incisos VIII e IX da Lei 10.520/02.
6.4 – Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dado oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a
proclamação do vencedor;
6.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os proponentes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor;
6.6 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes no item 16.8 deste Edital.
6.7 – Prevê-se exeqüibilidade para proposta com desconto até o limite de 30% (trinta por cento)
da proposta de menor valor apresentada originalmente;
6.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas;
6.9 - Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço por ítem e o valor estimado para a contratação;
6.10 – Encerrada a etapa competitiva as ofertas serão ordenadas de acordo com o definido no
objeto deste Edital observando o menor preço por item, em seguida o Pregoeiro fará a abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital, sendo:
a) Os cadastrados com base no Certificado de Registro Cadastral – CRC – e documentação
complementar exigida, ou mesmo as que fizerem parte do CRC mas que estejam com datas de
validade expiradas, caso em que deverão ser reapresentadas dentro do prazo de validade,
conforme o item 2.6 deste Edital;
b) Os não cadastrados com base na documentação exigida neste Edital.
6.11 - Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor.
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6.12 – Se a oferta não for aceitável ou o proponente desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de
classificação das propostas, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
6.13 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio, proponentes presentes e
demais pessoas que estejam assistindo à reunião e manifestarem o interesse;
6.14 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;
6.15 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica prevalecerá as da proposta;;
6.16 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, não havendo lances, obedecer-se-á os
seguintes critérios, na ordem apresentada para fins de classificação e desempate:
1º) Sorteio em ato público;
2º) Em se tratando de Micro Empresa obedecendo a Lei Complementar nº. 123/06
6.17 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação;
6.18 – Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, esta será
desclassificada do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
6.19 – Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do
contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para tal, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
6.20 – Se os licitantes vencedores, convocados para assinatura do contrato, não comparecerem
para celebração do mesmo no prazo estabelecido na Convocação, aplicar-se-á o disposto no item
anterior;
6.21 – Não havendo licitantes remanescentes, de acordo com o item 6.19 e 6.20, o licitante que
não comparecer dentro do prazo previsto e/ou não atender às condições estabelecidas, decairá do
direito de contratar com essa Administração, sendo declarada como deserta a linha/objeto a que
concorrera.
7 – DA HABILITAÇÃO
Com vistas á habilitação na presente licitação os proponentes deverão apresentar envelope lacrado
contendo na parte externa os seguintes dizeres:
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS/MG
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE
ENVELOPE 02 - “DOCUMENTAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 033/2017
PREGÃO PRESENCIAL N º 019/2017

7.2 – O envelope 02 – “Documentação” deverá conter:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e última alteração se houver),
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do Proponente (2017).
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), observada sua
validade;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observado
sua validade;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União (Certidão
Conjunta de Regularidade com os Tributos Federais e a União) do domicilio ou sede da empresa
proponente;
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da empresa
proponente, observada sua validade;
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica com data não inferior a 90 (noventa) dias;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
k) Autorização Ambiental de Funcionamento de Minas Gerais;
l) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte – Anexo X.
m) No caso de Microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios
da Lei Complementar Federal 123/06:
n) Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7º da
Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo IX deste
Edital.
o) Declaração de cumprimento das condições de habilitação conforme o Anexo IV;
7.1.1 – Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL; comprovante da opção pelo SIMPLES
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
7.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sendo
assegurado 05(cinco) dias úteis, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa, conforme dispõe a Lei Complementar Federal 123/2006.
7.2 - Os proponentes cadastrados neste Município deverão apresentar dentro do envelope
documentação o Certificado de Registro Cadastral – CRC – (dentro do prazo de validade)
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acompanhado de documentos atualizados que por ventura integram o CRC, mas estejam à data da
licitação com o prazo de validade expirado;
7.2.1 – Não sendo cadastrado, deverá apresentar todos os documentos listados anteriormente em
conformidade com o item 2.10 deste Edital;
7.3 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
7.4 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.4.1 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.4.2 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, por
conseqüência sua proposta será desclassificada, retornando ao estabelecido no item 6.12 deste
Edital.
7.4.3 – Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do licitante.
Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas.
8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.1.1 – A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma
e nos prazos previstos na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, devendo
ser entregue diretamente ao Pregoeiro.
8.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
8.1.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
9 – DOS RECURSOS
9.1 – Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da
intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas
razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três (03) dias úteis.
9.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito
de recurso.
9.3 – Os recursos e impugnações contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
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9.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5 – A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo
em ata.
9.6 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de
Licitações – Prefeitura Municipal de Aimorés, localizada à Av. Raul Soares, 310, Centro,
Aimorés/MG nos dias úteis no horário de 07:00 as 13:00 horas. Não serão reconhecidos os
recursos interpostos, enviados por fax/e-mail e/ou depois de vencidos os respectivos prazos legais.
9.7 – Se não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva antes da
homologação do procedimento.
10 – DA ADJUDICAÇÃO
10.1 – A adjudicação, em favor do licitante vencedor, será feita pelo Pregoeiro no final da sessão
e registrada em ata.
11 – DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 – A homologação, em favor do licitante adjudicado nesta licitação, será feita pelo Prefeito
Municipal, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
12 – DO CONTRATO
12.1 – O licitante ao qual for adjudicado o objeto do certame será convocado, mediante
publicação do Resultado da Licitação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, para assinatura
do contrato.
12.2 – Os contratos deverão ser assinados até 05 dias úteis após a data da homologação do
certame, salvo disposição em contrário, junto ao Setor de Licitações na sede da Prefeitura
Municipal de Aimorés/MG.
12.3 – O termo de contrato a ser firmado entre o Município e a empresa que apresentar o menor
preço, conforme minuta constante do Anexo V deste Edital, terá validade a partir da data de sua
assinatura até 31/12/2017 ou com o exaurir da obrigação contratada, podendo ser aditivado por
igual e sucessivos período nos termos dos art. 57 e 65 da lei federal 8.666/93 e suas alterações.
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas com a presente licitação correrão por conta das Dotações Orçamentárias
consignadas na Lei Orçamentária, certificada pelo serviço de contabilidade, sendo:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOMENCLATURA

Ficha 229-02.05.01.04.122.2201.2253-3.3.90.39.00
Ficha 249-02.05.01.26.782.2221.2255-3.3.90.39.00
Ficha 254-02.05.03.15.452.2201.2256-3.3.90.39.00

Ativ. Da Sec. Viação, Obras e Serv. Urbanos
Manutenção de Estradas Vicinais
Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos
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14 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1 – O proponente se obriga a execução do objeto, sem a condição de faturamento mínimo.
14.2 – Os serviços serão executados mediante apresentação de “Ordem de Execução dos
Serviços” assinada pelo respectivo responsável a ser designado e informado à CONTRATADA
por escrito.
14.3 - A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos
pela CONTRATANTE, para o de execução dos serviços do objeto, não se admitindo, em
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.
15 – DO PAGAMENTO
15.1 – O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através de depósito em conta
corrente do proponente vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
das respectivas notas fiscais.
15.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
15.3 – O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de
inexecução, imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes.
15.4 – Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente
vierem a ser aplicada.
16 – DAS PENALIDADES
16.1 – Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, bem
como pelo descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, a Prefeitura Municipal de
Aimorés/MG, poderá, garantida a prévia defesa do licitante vencedor no prazo de 03 (três) dias
úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, multa no valor de 5% (cinco por
cento) sobre o valor global constante do contrato; não sendo regularizado no prazo de 10 (dez)
dias essa multa será elevada para um montante de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato.
16.2 – Pelo atraso de até 03 (três) dias na execução dos serviços aplicar-se multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor global do contrato; e, multa de 6% (seis por cento) sobre o valor global do
contrato por um atraso entre 03 (três) e 10 (dez) dias;
16.3 – Atraso superior a 10 (dez) dias considerar-se-á motivo para rescisão contratual sem direitos
à indenização e sem prejuízo das multas anteriormente aplicadas, não sendo rescindido o contrato
em atraso superior a 10 (dez) dias à entrega das mercadorias cobrar-se-á multa diária equivalente
a 0,5% (meio por cento) do valor global do contrato.
16.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal
de Aimorés/MG, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;
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16.5 - Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada
por ocasião do próximo pagamento a ser efetuado pela Prefeitura Municipal de Aimorés/MG.
16.6 – A não regularização no prazo estipulado poderá ensejar a rescisão contratual, sem prejuízo
da multa, bem como na declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública pelo período de 02 (dois) anos.
16.7 – As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra.
16.8 – Ao Licitante que desistir injustificadamente dos lances ofertados caberá multa no
percentual de 2% (dois por cento) do valor global da proposta primeiramente ofertada.
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste
edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
17.2 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
17.3 – Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de indenização às partes.
17.4 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
17.5 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.6 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.7 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida pra o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
17.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
Município.
17.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta durante a realização da sessão pública de pregão.
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17.10 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
17.11 – O Pregoeiro ou a Comissão de Apoio dirimirá as dúvidas que possam surgir em
decorrência da interpretação deste Edital e seus Anexos, desde que argüidas até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para o início da Sessão de julgamento que deverão ser encaminhadas,
por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Aimorés a Av. Raul Soares, 310, Centro, no
Setor de Licitações, ou por meio de telefone: (33) 3267-1932, ou fax (33) 3267-1932, no horário
de 07:00 as 13:00 horas.
17.12 – As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente
informal.
17.13 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza
a Lei 10.520/02, o Decreto 3.555/2002, o Decreto Municipal 172/2008 e subsidiariamente a Lei
Federal 8.666/93;
17.14 - O presente Edital, poderá ser consultado sem ônus, junto a Comissão Permanente de
Licitação, no endereço Av. Raul Soares, 310, Centro, Aimorés/MG, até às 12:00 horas do dia
anterior ao dia designado para recebimento dos envelopes, ou ainda no endereço eletrônico
www.aimorés.mg.gov.br.
17.15 - São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Objeto da Licitação;
Anexo II – Modelo de Procuração;
Anexo III – Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação;
Anexo V – Minuta de Contrato;
Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento do Representante Legal e Declaração de
Ciência;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Habilitação;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Compromisso;
Anexo IX – Modelo de Declaração que não Emprega Menor;
Anexo X – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo XI – Relação de estradas vicinais
17.16 – O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o do Município de Aimorés/
MG, com exclusão de qualquer outro.
Aimorés/MG, 24 de fevereiro de 2017.

ARGEMIRO DE ALMEIDA LEÃO NETO
PREGOEIRO
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ANEXO I
RELAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
OBJETO:
Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de Tapa Buraco
com PMF (Pré Misturado a Frio), roçada nas margens das estradas, lotes e ruas urbanas
vicinais e serviços de limpeza e conservação de vias públicas urbanas, observadas as
especificações e condições previstas em edital.
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE AIMORÉS/MG
ITEM

DESCRIÇÃO
-

Serviço

de

tampa

buraco

UNID
com

QTDE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

corte

mecanizado em figuras geométricas (retângulo e
quadrados) com a remoção da capa asfáltica

01

M3

400

deteriorada, com a devida regularização e
compactação

mecanizada

na

superfície

e

recomposição da base com aplicação de capa
asfáltica de tipo PMF a Frio.

SERVIÇO DE ROÇADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA

- Serviço de roçada e limpeza das estradas e
vicinais do município de Aimorés-MG..

02

obs: - o serviço deverá ser executado com
equipamentos apropriados dentro das normas

M2

700.000

técnicas e trabalhistas;
- o serviço deverá ser executado mecanicamente
através de roçadeira;
- o serviço de roçada deverá executar abeira das
estradas entre a divisa cercada até a estrada..

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO URBANO
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS
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URBANAS

03

- Serviço de limpeza e conservação de vias
públicas urbanas do município de AimorésMG..

H/homem

3000

obs: - o serviço deverá ser executado com
equipamentos apropriados dentro das normas
técnicas e trabalhistas;
-

o

serviço

mecanicamente

deverá
ou

ser

manual

executado
conforme

a

necessidade administrativa, na conservação e
limpeza das vias públicas urbanas ;

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ (pessoa jurídica) e inscrição estadual;
b) nome, endereço, CPF e CI;
c) número do processo e do Pregão Presencial;
d) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
técnicas contidas neste Edital e seu anexo;
e) preço unitário e total, no ANEXO I, em moeda corrente nacional, em algarismo,
limitando a 02 (duas) casas após a vírgula e por extenso, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, hospedagem, alimentação, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação do objeto da
presente licitação, bem como todo o de execução dos serviços deste na sede da licitante,
através de ordem de de execução dos serviços.
f) no ANEXO I, o licitante deverá informar o preço unitário do item e o preço total e
conforme especificado.
g) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE TOTAIS PODERES PARA PARTICIPAR
DO PREGÃO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da
Empresa)(qualificação pessoa física), com sede (endereço completo da matriz)(endereço
pessoa física) inscrita no CNPJ/MF (CPF Pessoa Física) sob n.º................ e Inscrição
Estadual sob n.º(Carteira de Identidade Pessoa Física) ......................, representada neste
ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr.(a)(s).........................,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, nomeia(m) e
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr.(a). ..........................., portador(a) da
Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, a quem confere(imos) amplos
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante à Prefeitura Municipal de
Aimorés no que se referir ao Pregão Presencial n.º 019/2017 , com poderes para
tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar
proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da
Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, interpor recursos administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos de De
execução dos serviços e demais compromissos. A presente procuração é válida até o
dia
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produzam os efeitos legais.
Local e data.
(Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este
fim conforme Contrato Social da empresa)
A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para comprovação
da validade da mesma.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS VEDAÇÕES ESTABELECIDAS NO
ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O LICITANTE
DEVERÁ APRESENTAR, EM IMPRESSO PRÓPRIO, DECLARAÇÃO,
DEVIDAMENTE DATADA, CARIMBADA E ASSINADA. ESTA DECLARAÇÃO
PODERÁ SER SUBSTITUÍDA PELA CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES
TRABALHISTAS À LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE, EM NOME DO LICITANTE, DATADA DE NO MÁXIMO 06
(SEIS) MESES ANTERIORES À DATA DE APRESENTAÇÃO.
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2017

Eu ____________________________________ (nome completo), representante legal
da empresa __________________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em
participar do Pregão em referência realizado pela Prefeitura Municipal da Aimorés,
declaro sob as penas da lei, que, nos termos do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº.
8.666 de 21.06.93, a _______________________ (nome da pessoa jurídica) encontrase em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Local, e data
________________________________
(representante legal com carimbo da empresa)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, EM IMPRESSO PRÓPRIO,
DECLARAÇÃO, DEVIDAMENTE DATADA, CARIMBADA E ASSINADA.)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS
Ref.: PREGÃO N.º 019/2017

Prezados Senhores,
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do
artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
------------, ---- de --------------de ----.

_________________________________
assinatura do responsável
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ANEXO V
MINUTA
DO
DETERMINADO

CONTRATO

ADMINISTRATIVO

POR

TEMPO

Contrato administrativo por tempo determinado que entre si celebram, de um lado, o
MUNICÍPIO DE AIMORÉS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à
Av. Raul Soares, 310, Centro, Aimorés, Minas Gerais, CEP 35.200-000, inscrita no
CNPJ 18.348.094/0001-50, a partir deste momento denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcelo
Marques, brasileiro, casado, portador do CPF _________________ e RG __________,
residente à Rua ___________________, ____, Centro, Aimorés/MG CEP 35.200-000, e
do outro lado, a Empresa _____________, inscrita no CNPJ sob o n.º
________________, com sede à ___________________________,(endereço completo)
representada pelo (a) Sr. (a)._______________________________________________,
(nacionalidade),_________________(estado civil), ____________________(profissão),
portador (a) do CPF _______________________,e RG ____________________,
residente à rua ____________________________, a seguir denominado
CONTRATADO, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1.1 - DO OBJETO
1.1.1 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa do ramo
pertinente para prestação de serviços de Tapa Buraco com PMF (Pré Misturado a Frio),
roçada nas margens das estradas, lotes e ruas urbanas vicinais e serviços de limpeza e
conservação de vias públicas urbanas, fundamentado no Decreto Municipal nº.
172/2008 e a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações.
1.2 - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO
1.2.1 - Cumprirá o CONTRATADO o contido neste contrato, os serviços relacionados
acima, mediante Ordem de execução dos serviços emitida pelo Departamento de
Compras, de acordo com a necessidade desta Administração Pública, tendo a empresa
vencedora no certame o prazo máximo para início da execução dos serviços de até 02
(dois) dias contados a partir do recebimento da respectiva ordem de serviço.
CLAUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do de execução dos
serviços, bem assim definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus anexos, os seguintes documentos:
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a) Edital de PREGÃO n.º 026/2017;
b) Proposta do CONTRATADO.
2.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir sua extensão, e desta forma reger a execução do
objeto contratado.
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1 - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31/12/2017 ou
com o exaurir da obrigação contratada, podendo ser rescindido por qualquer das partes
nas condições previstas na cláusula décima quinta deste contrato, mediante
comunicação por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, ou
aditivado por iguais e sucessíveis período nos termos do art. 57 e 65 da lei federal
8.666/93 e suas alterações.
CLAUSULA QUARTA – DOS PREÇOS
4.1 - Os preços para o de execução dos serviços do objeto deste Contrato são os
apresentados na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, os quais foram transcritos na clausula primeira deste instrumento e
totalizam
o
valor
estimado
de
de
R$________________________
(________________), conforme abaixo especificado:
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE AIMORÉS/MG
ITEM

DESCRIÇÃO
-

Serviço

de

tampa

buraco

UNID
com

QTDE

corte

mecanizado em figuras geométricas (retângulo e
quadrados) com a remoção da capa asfáltica

01

M3

400

deteriorada, com a devida regularização e
compactação

mecanizada

na

superfície

e

recomposição da base com aplicação de capa
asfáltica de tipo PMF a Frio.

SERVIÇO DE ROÇADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA

- Serviço de roçada e limpeza das estradas e
vicinais do município de Aimorés-MG..

02

obs: - o serviço deverá ser executado com

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL
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equipamentos apropriados dentro das normas

M2

700.000

técnicas e trabalhistas;
- o serviço deverá ser executado mecanicamente
através de roçadeira;
- o serviço de roçada deverá executar abeira das
estradas entre a divisa cercada até a estrada..

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO URBANO
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS

- Serviço de limpeza e conservação de vias

03

públicas urbanas do município de AimorésMG..

H/homen

3000

obs: - o serviço deverá ser executado com
equipamentos apropriados dentro das normas
técnicas e trabalhistas;
-

o

serviço

mecanicamente

deverá
ou

ser

manual

executado
conforme

a

necessidade administrativa, na conservação e
limpeza das vias públicas urbanas ;

CLAUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
5.1 - No caso da alteração dos preços do objeto da licitação em epígrafe, caracterizado
como fato superveniente devidamente justificado, será feito a respectiva alteração
contratual.
5.2 - Fica estipulado que em virtude de novos preços, serão apresentadas, pela
CONTRATADA, no momento da assinatura da alteração contratual, os respectivos
comprovantes legais.
5.3 - Os novos preços serão contados a partir do primeiro dia posterior à data da
alteração contratual.
5.4 – Não haverá reajuste contratual antes de completados no mínimo 06 (seis) meses de
vigência deste instrumento.
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5.5 - Em sendo feita a pré-falada alteração contratual prevista anteriormente deverá ser
anexado ao processo e ao contrato as respectivas justificativas que fizeram jus a
alteração contratual.
CLAUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
6.1 - Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOMENCLATURA

Ficha 229-02.05.01.04.122.2201.2253-3.3.90.39.00
Ficha 249-02.05.01.26.782.2221.2255-3.3.90.39.00
Ficha 254-02.05.03.15.452.2201.2256-3.3.90.39.00

Ativ. Da Sec. Viação, Obras e Serv. Urbanos
Manutenção de Estradas Vicinais
Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos

CLAUSULA SETIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através de depósito
em conta corrente a ser designada pela CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da respectiva nota fiscal.
7.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
7.3 – O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de
inexecução, imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes.
7.4 - Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que
eventualmente vierem a ser aplicada.
7.5 - A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que a
qualquer título lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste contrato.
CLAUSULA OITAVA – DO ATRASO DO PAGAMENTO
8.1 - A correção monetária por eventual atraso de pagamento fica condicionada a
autorização governamental autorizadora e celebração de aditamento contratual.
CLAUSULA NONA – DO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PRODUTOS
9.1 – O proponente se obriga a execução do objeto, sem a condição de faturamento
mínimo.
9.2 – Os serviços serão executados mediante apresentação de “Ordem de execução dos
serviços” assinada pelo respectivo responsável a ser designado e informado à
CONTRATADA por escrito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS
AV. Raul Soares, 310 – Telefax: (33) 3267-1932
E-mail: licitacao@aimores.mg.gov.br
CEP 35200-000 – Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.348.094/0001-50
CLAUSULA DECIMA – TRANSFERENCIA DO CONTRATO
10.1 - O CONTRATADO não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em
parte, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena
de rescisão.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
11.1 - Responsabilizar-se-á pelo de execução dos serviços, objeto do presente contrato.
11.2 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com
pessoal de sua contratação necessários à execução do objeto contratual, inclusive
encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços
constantes do presente contrato.
11.3 - A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pelo de execução dos
serviços do objeto deste Contrato e, conseqüentemente responde civil e criminalmente,
por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha direta ou indiretamente, a
provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
11.4 - A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fornecidos pela CONTRATANTE, para o de execução dos serviços do objeto, não se
admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de
tais documentos.
11.5 - Cumprir durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais
e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízo decorrente
das infrações a que der causa.
11.6 - Responsabilizar-se por recolhimentos de tributos que venham a incidir sobre este
contrato.
11.7 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação estabelecidas neste Edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA no prazo e forma estipulados na
clausula sétima deste contrato, mediante apresentação de nota fiscal, e em conformidade
com a autorização expedida pelo Executivo Municipal e/ou seus respectivos
responsáveis.
12.2 - Comunicar de imediato à CONTRATADA as irregularidades no de execução dos
serviços do objeto;
12.3 - Acompanhar/fiscalizar todas as atividades da CONTRATADA pertinentes a este
contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO
13.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65, § 1º da
Lei Federal 8.666/93 determinados pela CONTRATANTE onde se dará assinatura de
termo aditivo.
CLAUSULA DECIMA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO
14.1 - Na hipótese de a CONTRATADA descumprir as obrigações assumidas, no todo
ou em parte, ficará sujeita as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal
8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1 - Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas em qualquer das
cláusulas contratuais, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa do
licitante vencedor no prazo de 03 (três) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor
global constante do contrato; não sendo regularizado no prazo de 10 (dez) dias essa
multa será elevada para um montante de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato.
15.2 – Pelo atraso de até 03 (três) dias na execução dos serviços aplicar-se multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor global do contrato; e, multa de 6% (seis por cento) sobre
o valor global do contrato por um atraso entre 03 (três) e 10 (dez) dias;
15.3 – Atraso superior a 10 (dez) dias considerar-se-á motivo para rescisão contratual
sem direitos à indenização e sem prejuízo das multas anteriormente aplicadas, não
sendo rescindido o contrato em atraso superior a 10 (dez) dias à entrega das mercadorias
cobrar-se-á multa diária equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor global do
contrato.
15.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da
CONTRATANTE, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação;
15.5 - Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou
descontada por ocasião do próximo pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE.
15.6 – A não regularização no prazo estipulado poderá ensejar a rescisão contratual,
sem prejuízo da multa, bem como na declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública pelo período de 02 (dois) anos.
15.7 – As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de
outra.
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15.8 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão nas seguintes
condições:
15.8.1. Poderá se dá por quaisquer motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da pré-falada Lei.
15.8.2 - Poderá ainda se dá por qualquer das formas delineadas no artigo 79 da Lei
Federal 8.666/93, que são:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
CLAUSULA DECIMA SEXTA – DA INDENIZAÇÃO
16.1 - Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços até
a data da rescisão.
CLAUSULA DECIMA SETIMA – DA TOLERANCIA
17.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se
nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLAUSULA DECIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - A CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar todo e qualquer serviço que
seja considerado inadequado pela mesma;
18.2 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus assessores e representantes na
execução do contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação
e/ou responsabilidade que possa surgir em decorrência dos mesmos.
18.3 - Aplicam-se a este contrato, as disposições da Lei Federal 10.520 e a Lei
8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração
Pública.
CLAUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1 - Para dirimir quaisquer pendências, questões ou dúvidas decorrentes deste
contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Aimorés/MG.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo para que se produzam os
direitos, deveres e efeitos legais.

Aimorés/MG, ___ de ______________ de ____.

_________________________________
MUNICIPIO DE AIMORES/MG
Marcelo Marques
Contratante

_________________________________
PROPONENTE VENCEDOR
Representante Legal
Contratado

TESTEMUNHAS:
1) _____________________________________ RG) __________________________
2) _____________________________________ RG)__________________________
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ANEXO VI
CARTA DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL
E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
À
Prefeitura Municipal de Aimorés
Av. Raul Soares, 310 - Centro
Aimorés - MG,
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

Prezados Senhores

Em cumprimento aos ditames Editalícios, credenciamos junto à Prefeitura Municipal de
Aimorés o Sr.____________________________________________ portador da cédula
de identidade R.G. nº _________________, Órgão Expedidor__________, inscrito no
CPF/MF sob nº_______________________, ao qual outorgamos poderes específicos
para formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame em referência.
Ademais, damos ciência que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, sob as
penas da Lei, especialmente aquelas previstas pelo art. 7º da Lei nº 10.520/02, e do
Edital.

Sendo só o que apresentamos para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
________________________
Proponente – CNPJ(CPF)

__________________________________
Nome por extenso do Representante Legal

____________________________
Assinatura do Representante Legal
Cargo:
Função:
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Aimorés
Av. Raul Soares, 310 - Centro
Aimorés - MG
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a
inexistência de fato impeditivo de habilitação, bem como concordamos plenamente com
as condições constantes no Edital e seus Anexos.
Declaramos, ainda, que esta empresa cumpre com o disposto no art. 7º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal.
Atenciosamente,

________________________
Proponente – CNPJ/CPF

__________________________________
Nome por extenso do Representante Legal

____________________________
Assinatura do Representante Legal
Cargo:
Função:
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ANEXO VIII

À
Prefeitura Municipal de Aimorés
Av. Raul Soares, 310 - Centro
Aimorés - MG

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Nos termos do presente edital declaro(amos) para os devidos fins, sob as penas da Lei,
que por ocasião da assinatura do Contrato ou de outro documento equivalente,
apresentará a Administração Municipal, toda as especificações contidas no Edital
Pregão nº ----/2017 .

________________________
Proponente – CNPJ/CPF

__________________________________
Nome por extenso do Representante Legal

____________________________
Assinatura do Representante Legal
Cargo:
Função:
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 (Dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.

------------, de -------------, de --------------.

______________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ________________(denominação da pessoa jurídica),
CNPJ n°________________________________ é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório
do Pregão Presencial n°019/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Aimorés –
MG.
Declaro ainda que não se encontra incurso nos impedimentos previstos no Art. 3º § 4 da
Referida Lei Complementar 123/2006.
Assinatura do representante
Nome do representante:.............................. ......
RG n°...........................
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ANEXO XI
RELAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PREGÃO N° 019/2017
Ord.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TRAJETO

KM

Vl. Unit. M2 (R$)

Vl. Tot. M2 (R$)
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS
“ PMF A FRIO”
Serviço: Recomposição de pavimentação asfáltica
(tapa buracos). Local: Diversas ruas do município.

1. CORTE MECANIZADO:
O serviço consiste requadrar em figuras geométricas (retângulo ou quadrado), a área
afetada e cortar a capa asfáltica mecanicamente, para que as bordas fiquem perfeitas.

2. ESCAVAÇÃO E PREPARO DE CAIXA:
O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”,
designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que não apresente características
granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico.

3. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA:
O serviço consiste em escavar e transportar da obra o material inservível, proveniente
da abertura da caixa (capa e base), até a distância de (10 km)

4. RECOMPOSIÇÃO DA BASE:
4.1. Base de bica corrida:
Em todas as intervenções terá a necessidade de melhoria da base, onde será utilizada
uma base nova.
Nos serviços de preparação da base, deverá ser feito em camadas de no máximo 20,00
cm,

compactados

através

de

compactadores

manuais

de

placa

vibratória,

progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 95%
do PROCTOR MODIFICADO.

6. IMPRIMAÇÃO LIGANTE:
Deverá ser empregado materiais “ PMF a Frio”, dentro da normas
técnicas.
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Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação,
procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto
existentes; a seguir aplica-se o material “ PMF a Frio”
- O material “ PMF a Frio” não deve ser em dias chuvosos, ou quando esta estiver
eminente. Qualquer falha na aplicação do material deve ser imediatamente corrigida.

6. “ PMF a Frio”:
“ PMF a Frio” emulsões asfálticas catiônicas tipos RL - 1C ou RM – 1C, pó de brita e
brita 0.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS:
A equipe será composta de 01 (um) caminhão munido de: 01 (um) motorista, 03 (três)
ajudantes, máquina de corte, rolo compactador 2600 kg, placa vibratória 100 kg, retro
escavadeira, 02 (duas) carriolas, vassourões e soprador para limpeza dos buracos;
O vencedor ficará responsável pelo seu Lote, e os serviços serão requisitados conforme
a necessidade da Prefeitura, devendo ser atendido pela contratada em até 01 (um) dia
após a solicitação;
A fiscalização e as ordens de serviços serão emitidas pelo Pátio de Serviços da
Prefeitura, bem como as pesagens dos caminhões;
As empresas deverão estar disponíveis para a execução dos serviços nos mais diversos
períodos como: diurno, noturno, finais de semana, feriados, tendo em vista a
necessidade de não atrapalhar o grande fluxo de veículos quando destinado a vias
principais e de grande acesso,
As empresas serão as únicas responsáveis por danos de acidentes que vierem a causar a
terceiros ou a seus próprios empregados;
As empresas deverão apresentar mensalmente as guias de recolhimento de
contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias como INSS e FGTS, e demais
recolhimentos exigidos por Lei;
Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados nas respectivas empresas;
As empresas contratadas deverão apresentar mensalmente as folhas de pagamento dos
funcionários, de forma detalhada;
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As contratadas deverão recolher mensalmente o ISS junto à Prefeitura Municipal de
Aimorés;
As empresas deverão dotar seus operadores de EPI’s e demais itens de segurança
exigidos pela Legislação, bem como uniformes;
Quaisquer despesas extras com os operadores, (incluindo insalubridade e
periculosidade) será de única responsabilidade da empresa contratada;
O transporte dos operadores será de inteira responsabilidade das contratadas;
Os serviços originários destas equipes serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos e não sendo efetivamente aceitos, deverão ser imediatamente
refeitos, sem ônus para a municipalidade; Não será admitida a subcontração total ou
parcial.
Ao Município fica facultada a solicitação de análise do material a ser empregado na
execução dos serviços por empresa especializada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS
AV. Raul Soares, 310 – Telefax: (33) 3267-1932
E-mail: licitacao@aimores.mg.gov.br
CEP 35200-000 – Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.348.094/0001-50
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ROÇO

E

CAPINAGEM

DAS

MAGENS

DAS

ESTRADAS

VICINAIS

COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL,
ROÇAGEM, LIMPEZA DA ÁREA E REMOÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA.

Este Termo de Referência refere-se à poda, roço, capinagem e remoção de material das
estradas vicinais e urbanas do Município de Aimorés-MG, conforme relação de locais
constantes do Anexo V, e tem como objetivo estabelecer rotinas mínimas para execução
de cada um desses trabalhos.

1.1 PODA, ROÇO, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS
1.1.1. Corte de plantas ou galhos de árvores, arbustos, e dos respectivos gramados;
1.1.2. Uniformização do perfil das áreas;
1.1.3. Alinhamento dos gramados eventuais junto às margens das estradas, lotes e ruas
urbanas, bem como das guias, calçadas, canaletas, etc, eventualmente existentes;
1.1.4. Limpeza geral de área, logo após a execução dos serviços, abrangendo limpeza de
arbustos, quando houver, coleta de galhos secos, poda, pedras, folhas e demais detritos;
1.1.5. Remoção de todo material, resultante da limpeza geral, para locais aprovados pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Aimorés-MG;

1.2. TALUDES
1.2.1. Corte de galhos, árvores, arbusto, capim e gramas que impeçam a visibilidade dos
transeuntes e motoristas;
1.2.2. Alinhamento, quando necessário, dos taludes junto ao acostamento, guias,
calçadas, canaletas, etc., caso existam;
1.2.3. Limpeza geral de área, logo após a execução dos serviços, abrangendo limpeza de
arbustos, quando houver, coleta de galhos secos, podas, pedras, folhas e demais detritos;
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1.2.4. Remoção de todo material, resultante da limpeza geral, para locais aprovados pela
fiscalização da Supervisão de Limpeza Pública.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. O início dos serviços só se dará após recebimento da Ordem de serviços, expedida
pela Prefeitura Municipal;
2.2. Caso os detritos oriundos desses serviços venham a obstruir eventual sistema de
drenagem existente, a CONTRATADA deverá efetuar a desobstrução sem ônus para o
Município;
2.3 Todos os serviços de roço, capina, limpeza e remoção de materiais, para efeito de
medição, somente serão considerados concluídos, quando da área entregue
completamente limpa, sem resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos;
2.4 A obtenção de autorização junto aos órgãos competentes para todos os serviços
decorrentes deste procedimento, principalmente no caso de árvores (podas, remoções, e
outros) é de responsabilidade da CONTRATADA;
2.5 Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um encarregado
responsável da CONTRATADA, devendo ser executados de forma segura e sinalizada,
podendo a fiscalização do Município, a qualquer momento, paralisar os serviços, caso
haja alguma inobservância ou riscos quanto às condições de segurança. Todos os
serviços deverão ser executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de
telas de proteção quando necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA,
todo e qualquer dano que venha a causar às pessoas que estiverem trabalhando ou
transitando nas imediações, bem como às construções locais e veículos, sem ônus para o
Município de Aimorés-MG;
2.6 Todos os serviços devem ser executados em consonância com as prescrições,
Normas Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas aos
serviços;
2.7 A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos serviços
executados no mês.
2.8 As empresas deverão dotar seus operadores de EPI’s e demais itens de segurança
exigidos pela Legislação, bem como uniformes;
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DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS
O objeto deste Termo de Referência é a execução de serviços de poda, roço, capina e
limpeza das margens, acostamentos e taludes, das estradas vicinais e urbanas do
Município de Aimorés-MG. A CONTRATADA terá integral responsabilidade no
levantamento e disponibilização de todos os recursos (pessoal, material, equipamentos,
acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e suficientes para garantir a boa
execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e
sem interrupção.
Durante a execução dos serviços, poderá a fiscalização exigir a remoção e substituição
de qualquer equipamento que não atenda os requisitos de produção e qualidade, sendo
considerado, por qualquer motivo, insatisfatório.
Todos os equipamentos deverão estar em bom estado de conservação, devidamente
identificados como prestadores de serviço do Município de Aimorés-MG.
O transporte de todo o material necessário à prestação do serviço, bem como seu
acondicionamento e proteção será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá
obedecer a legislação vigente.
Quanto ao transporte do material, é de responsabilidade da CONTRATADA, o perfeito
acondicionamento do material, devendo este ser sempre que necessário protegido por
lona, evitando-se sujar as vias públicas, assim como respeitar a capacidade máxima de
carga, em conformidade à legislação local. Quaisquer taxas, tais como pedágios e
eventuais multas serão de total responsabilidade da CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para que o material
em bota-fora não venha a causar danos às áreas circunvizinhas, por deslizamentos,
erosão, etc.
Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão
considerados concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos
decorrentes dos respectivos trabalhos.
Para o pagamento dos serviços, serão obedecidas as especificações do Termo de
Referência e as disposições do Termo de Contrato.
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NOTAS GERAIS
1. Os quantitativos apresentados são valores de referência, que deverão ser confirmados
pela CONTRATADA nos locais dos serviços.
2. O volume poderá variar conforme a demanda de serviços de manutenções
operacionais, portanto a CONTRATADA deverá estar preparada para executar a
totalidade dos serviços contratados conforme a necessidade e determinação da
fiscalização do município.
3. Eventualmente, conforme as necessidades operacionais por meio da fiscalização do
município, poderão ser solicitados outros locais para execução de serviços de roço,
poda, capinagem e limpeza de materiais.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Referente aos serviços de roçada em estrada e vicinais os serviços tem por base o m2
das estradas vicinais, consideradas as duas margens das referidas estradas, referente aos
serviços de limpeza e conservação de vias públicas será o de hora/homem trabalhada.
Todos os preços unitários devem incluir os custos relativos a materiais, mão de obra,
veículos e equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, materiais de consumo,
segurança e outros custos diretos e indiretos, conforme segue abaixo, de modo que
nenhuma outra remuneração será devida a qualquer hipótese de responsabilidade
solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente
relacionada com a prestação dos serviços:
Materiais
 Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de
materiais.
Mão-de-Obra
Pessoal, seu transporte, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de
proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras, uniformes e quaisquer
outros necessários à segurança pessoal.
Veículos e equipamentos
 Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade
necessários à execução dos serviços.
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A Contratada deverá disponibilizar um veículo com identificação da empresa para
fiscalização dos serviços, quando solicitado pela Contratante com antecedência de 24
horas.
Ferramentas, aparelhos e instrumentos
Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade
e necessários à execução dos serviços.
Materiais de consumo
Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral.
Segurança
Fornecimento, instalação, operação dos equipamentos contra fogo e todos os demais
destinados à prevenção de acidentes.
Ônus diretos e indiretos
Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizados, seguros, juros e
riscos, horas improdutivas de mão-de-obra e equipamento e quaisquer outros encargos
relativos a BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.
O volume total a ser conservada é de 700.000 M2, correspondente às estradas vicinais e
das vias urbanas o estimado de 3000.h/homem do Município de Aimorés-MG.
O prazo total para execução dos serviços será 31.12.2017, possível de prorrogação nos
termos do art. 57, da Lei n⁰ 8.666/93 ou acrescido nos termos do art.65 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
Antes do início de qualquer atividade, a empresa deverá contatar a Fiscalização do
Município para definir a programação e as condições de execução e tipo de atividades a
serem executadas.
Em cada processo mensal de pagamento de medições ou h/homem deverão ser anexadas
as Fichas de produção diária referentes aos serviços executados, de acordo com o
modelo do Anexo XI do Edital do presente Pregão.
Aimorés/MG, 21 de fevereiro de 2017.

_______________________________________________
RODRIGO AQUINO CRUZ
Diretor do Departamento de Compras
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ANEXO XI
RELAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
PREGÃO N° 019/2017
Ord.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TRAJETO

KM

Vl. Unit. M2 (R$)

Vl. Tot. M2 (R$)

