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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORE<)Nl{

EDITALDELICITAÇAO
CONCORRENCIANo04/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH,

inscrita no CNPJ sob o n' 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas.

n' 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio da Comissão

Permanente de Licitação designada pela Portaria n' 18.205, publicado no Diário

Oficial do Município em 23 de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos

interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características abaixo.

ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA

TIPO: Menor preço

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de reforma de duas

rampas internas e da construção de um corredor de acesso interno, conforme

orientações, condições e ao detalhamento constante do ANEXO Vlll - Projeto

Executivo constante neste edital.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP: nos termos do inciso.l do art. 48

da Lei Complementar Federal n' 123/2006.

PBEÇQ MAXIMQ AÇEllAVEÇi R$ 70.079,90 (setenta e nove mil e setenta e nove

reais e noventa centavos).

ÇEQl$LAÇAQ Al?LIÇAVEÇ: Lei Federal n' 8.666/1993 e Lei Complementar Federal

no 123/2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 13 horas do dia aS./aZ/2019

ABERTURA DOS ENVELOPES N' l (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): dia

Üg /.ÊZI/201 9, às ..lâ.1:3Q. horas.

@
«

BEEEBENÇIA DE IEMPQ: Será observado o horário de Brasília(DF).

AGENTE EXEÇUTQB D:4 ÇIÇIIAÇ:AQ: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

designada pela Portaria n.' 18.31 8 publicada no DOM/BH do dia 11/03/2019.
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1.1 - 0 objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratação de empresa para execução da obra de reforma de duas rampas

internas e da construção de um corredor de acesso interno, conforme condições e

detalhamento constante do ANEXO VI - Projeto Básico/Termo de Referência, no

ANEXO Vlll - Projeto Executivo e demoais documentos deste edital.

2CONDIÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas aptas ao cumprimento do

objeto licitado, enquadradas como microempresas ou

PQ!!g, que atenderem às exigências enumeradas neste edital e, ainda, aos

requisitos da legislação específica.

2.1.1 - Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que

apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação,

com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da

execução da obra, e desde que executados obrigatoriamente pelos cooperados,

vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

2.1.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se

enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente e

neste edital, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a) suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a

Câmara Municipal de Belo Horizontes

b) declarada inidõnea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da

Administração Públicas

c) impedida de licitar e contratar com o Município de Belo Horizontes

d) com falência decretada, sob concurso de credores ou em processo de

dissolução ou liquidaçãol

e) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

f) em consórcio, considerando a discricionariedade da Administração diante

da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto prevista no
6
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mercado empresas com potencial técnico, profissional e operacional

suficiente para atender satisfatoriamente as exigências do editall

g) enquadrada nas seguintes situações, previstas no artigo 9' da Lei n'

8.666/1993:

1. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídicas

CÂMARA MUNICIPAL
F

11. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração

do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)

do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou

subcontratado;

lll.servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável

pela licitação.

h) cujo sócio majoritário tenha sido punido com a proibição de contratar com

o poder público nos termos dos incisos 1, 11 e 111 do art. 12 da Lei Federal n'

8.429/1992;

i) proibidas de contratar com o poder público na forma da legislação vigente,

em especial o art. 42 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizontes

1) entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou

judicialmente.

2.1.2.1 - A participação de empresas em processo de recuperação judicial

condiciona-se à apresentação, na fase de habilitação, do plano de recuperação

aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei n'
11 .101/2005, podendo a Administração realizar diligências para que a licitante

comprove sua capacidade económico-financeira para assumir o contrato.

2.1.3 - A observância das vedações do subitem 2.1.1 deste edital é de inteira

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às
penalidades cabíveis.

2.3 - A licitante deverá entregar 2 (dois) envelopes distintos numerados,

opacos, lacrados e rubricados, sem emendas ou usuras, todos identificados

\
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

a) envelope n' 1 : DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b) envelope n' 2: PROPOSTA COMERCIAL.

2.4 - A entrega dos 2 (dois) envelopes referidos no subitem 2.2 supra deverá

ser feita até a data e o horário finais indicados no preâmbulo deste edital, na

Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala

A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, telefone (31) 3555-
14.HFU.l

2.5 - A licitante que preferir enviar a documentação de habilitação e a proposta

comercial por via postal, no intuito de se evitar extravios, deverá inserir os envelopes

n' l e n' 2, devidamente lacrados e identificados na forma estabelecida no subitem

2.2, em um único envelope maior, o qual também deverá estar lacrado e identificado

na forma do citado subitem deste edital.

2.5.1 - Durante a reunião para abertura do envelope n' 1. que conterá os

documentos de habilitação, o envelope maior (externo) será aberto, seguindo-se a

abertura do envelope n' l (documentos de habilitação).

2.5.2 - Será habilitada a licitante que optar por apresentar um envelope maior e

dentro dele não houver envelopes separados e identificados, ou se estes

estiverem violados ou abertos.

2.6 - Em quaisquer casos, os envelopes protocolados além da data e do horário

limites estabelecidos no preâmbulo deste edital não serão apreciados, implicando o

desconhecimento da documentação e proposta apresentadas, sendo apenas

efetuado o registro do seu recebimento em ata e a sua disponibilização para

recolhimento pela licitante.

2.6.1- A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via

postal ou por outra forma, entregues em local diverso do definido no
subitem 2.3 deste edital e que, por isso, não chegarem até a data e o horário

finais indicados no preâmbulo deste ato convocatório.

2.7 - A simples participação da licitante neste certame implica; $
®
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a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e em seus

anexos, desde que não constem da documentação apresentada pela licitante

dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatóriol

b) que o prazo mínimo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta)

dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega. Caso a licitante

explicite prazo superior em sua proposta, esse prevalecerá em relação ao prazo

mínimo estabelecido neste item. Será desconsiderada pela COMISSÃO a

eventual indicação de prazo de validade inferior ao mínimo de 60 dias, uma vez

que prevalecerá esse prazo mínimo caso a licitante não indique em sua

proposta outro prazo maiorl

c) a total sujeição à legislação pertinente

3REPRESENTAÇAO DALICITANTE

3.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de

administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente

munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar

perante a COMISSÃO poderá intervir nas fases do procedimento licitatório,

atuando em nome da respectiva representada.

3.1.1 - O ANEXO ll deste edital contém um modelo de carta de credenciamento.

3.2 - Para fins de confirmação da representação e de credenciamento perante a

COMISSÃO, o representante da licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

3.2.1- Titular da empresa licitante:

a) cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, que

indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal número;

b) registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou
estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus

administradoresl inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercícios e ata de fundação e

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,

@ Q.
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devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativasl

sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investiduras

3.2.2- Representante designado pela empresa licitante:

a) cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, que

indique o número de seu CPF, caso a identidade não contenha tal números

b) instrumento particular de procuração ou documento equivalente,

com poderes para se manifestar em nome da licitante em qualquer fase da

licitação;

c) documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso

de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de

sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado,

neste último, de documentos de eleição de seus administradores;

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de diretoria em exercícios e ata de fundação e estatuto social em

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na

Junta Comercial ou inscrito no Regístro Civil das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

3.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante,

não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma licitante indique um mesmo

representante.

3.3.1 - Fica assegurada à licitante, a qualquer tempo e mediante juntada dos

documentos respectivos, a indicação ou a substituição de seu representante legal

para credenciamento perante a COMISSÃO.

3.4 - Somente as pessoas referidas no subitem 3.1 deste edital poderão ainda, em

nome das licítantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes

ao certame.

3.5 - Eventual entrega pela licitante do ato constitutivo, estatuto, contrato soda

ou documento equivalente, visando comprovar a qualidade de seu representante, 6
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nos termos previstos neste edital, dispensa a inclusão do mesmo documento no

envelope n' l (documentos de habilitação).

4 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art.

3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer

dos impedimentos do $4' do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do

tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V da citada lei, deverá indicar sua

condição de ME ou EPP por meio de declaração emitida pela própria licitante,

conforme modelo constante do ANEXO 111 deste edital.

4.1.1 - Aplicam-se às demais pessoas equiparadas a ME ou EPP os benefícios

previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal n' 123/2006.

4.1.2 - Equiparam-se às ME e EPP os agricultores familiares, produtores rurais

pessoas físicas e microempreendedores individuais, na forma e nos termos da Lei

Complementar Federal n' 123/2006, bem como as cooperativas, nos termos da
Lei Federal n' 11.488/2007

4.2 - A declaração a que se refere o subitem 4.1 deste edital deverá ser

entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for

o caso, ou dentro do envelope n' l (documentos de habilitação), sob pena de

PERDA DO DIREITO aos benefícios que Ihe são conferidos pela Lei
Complementar Federal n' 1 23/2006.

4.3 - A declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO 111 deste edital) poderá, por

opção da licitante, ser preenchida por seu representante legal já confirmado e

entregue à COMISSÃO ainda na fase de credenciamento da reunião pública de
abertura do certame.

5HABILITAÇAO

5.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do

licitante ao exame da documentação de habilitação da licitante será verificado o

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
6
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:

''\

a)SICAFI

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas -- CEIS e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos no sítio

<www. po rtaltranspa re ncia .gov. br> l

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido:php).

5.1.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1 992,

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.1.2 - Constatada a existência de sanção, a licitante será declarado não

participante, independente do resultado da habilitação.

5.2 - O envelope n' l conterá os documentos de habilitação, obedecido ao disposto

nesta seção.

5.3 - DOCUMENTO RELATIVO A HABILITAÇÃO JURÍDICA: prova de

constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos

a) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sedes

b) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhado de documento comprobatório da indicação ou eleição de seus
administradoresl

c) no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradoresl

9
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d) no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva

sede, bem como o registro de que trata o art. 1 07 da Lei n' 5.764, de 1 971 l

e) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:

decreto de autorização.

5.3.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 5.3 deste edita

deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado

a sede da licitante e os responsáveis por sua administração que tenham

poderes para assinar os documentos pela licitante, além de estarem

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva

5.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJI

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal e com a

Seguridade Social, por meio de certidão emitida pelo órgão federal

competentes

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do

domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão

estadual competentes

d) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do

domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão

municipal competentes

e) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTSI

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

g) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.

5.4.1 - Para o atendimento do disposto nas letras ''b", "c" e "d" do subitem 5.4

deste edital, não serão aceitas pela COMISSÃO certidões que comprovem a
$
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regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada

ente federado.

5.4.2 - As ME's e EPP's e equiparadas devem apresentar toda a documentação.

ainda que haja alguma restrição, sob pena de habilitação, ressalvada a hipótese

prevista no subitem 5.8.4.

5.4.3 - Caso a licitante seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou

outra equivalente, na forma da lei.

5.5 - DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da

pessoa física.

5.5.1- A certidão que não tenha prazo de validade consignado será considerada

válida (aceita) se tiver sido emitida em, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias

imediatamente anteriores à data de realização da reunião para abertura dos

envelopes de habilitação.

5.5.1.1- As empresas em processo de recuperação judicial devem apresentar o

plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art

58, da Lei n' 11.101/2005.

5.6 - DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TECNICA:

a) comprovação de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia -- CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -- CAU,

conforme o casos

b) apresentação de Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, devidamente identificado no documento,

comprovando que a empresa exerce ou já exerceu, satisfatoriamente, execução

de obra ou de reforma predial.

5.7 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO iNCiSO

XXXlll DO ART. 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: declaração de cumprimento do $

11
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disposto no inciso XXXlll do artigo 7' da Constituição Federal e da Lei n' 9.854, de

27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme

modelo constante do ANEXO IV deste edital.
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5.8-CADASTROS NO SUCAFENO SICAF

5.8.1 - A verificação do atendimento aos requisitos de habilitação referidos no

subitem 5.4 será realizada mediante consulta no SUCAF (Sistema Unico de

Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte) e no SICAF (Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal),

independentemente de apresentação pela licitante de Certificado de Registro

Cadastral (CRC).

5.8.1.1 - A COMISSÃO deverá imprimir declaração demonstrativa da situação

da licitante nos cadastros mencionados no subitem 5.8.1 e junta-la aos autos.

5.8.2 - A lícitante cadastrada no SUCAF ou no SICAF deverá complementar a

documentação de habilitação, sob pena de INABILITIAÇAO, apresentando:

a) os documentos que não constarem da declaração demonstrativa da situação

da licitante no SUCAF ou no SICAFI

b) o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente,

atualizado e registrado, observado o disposto no subitem 3.5 deste editall

c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos e

relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF

ou no SICAF já estejam com os prazos de validade expiradosl

d) a declaração de que não emprega menor, prevista no subitem 5.7 do editall

e) os documentos exigidos para qualificação técnica, nos termos definidos no

subitem 5.6 deste edital, e independentemente de constarem nos cadastros

previstos no subitem 5.8.1 ;

f) Declaração de condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP), conforme modelo constante no ANEXO 111 deste edital.

5.8.3 - O cadastramento da licitante no SUCAF ou no SICAF não é condição

necessária para a sua participação neste certame. Para a licitante não

cadastrada nos referidos sistemas de cadastramento, não serão aplicadas as regras

previstas nos subitens 5.8.1 a 5.8.2, devendo as licitantes, neste caso, entregarem à

CMBH todos os documentos de habilitação exigidos neste edital.
(à'7 nl »É:.
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5.8.4 - Os documentos para cuja emissão pela Internet dependam apenas do

CNPJ da licitante serão consultados pela COMISSÃO independentemente de

sua apresentação pela licitante no envelope n' l .

5.9 - MICROEMPRESA(ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP):

5.9.1 - A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP) estarão sujeitas

a todas as regras estabelecidas neste edital para a habilitação.

5.9.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal,

entregues dentro do envelope n' 1, consultados na //7fernef, ao SUCAF ou ao SICAF,

relativos a ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo

inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da COMISSÃO, para a

regularização da documentação fiscal.

5.9.2.1 - Para fins do subitem 5.9.2 supra, entende-se como "momento em que

a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame" aquele em que a for

divulgado o resultado do julgamento das propostas.

5.9.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal

dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a

ser dirigido ao(à) Presidente da COMISSÃO

5.9.3.1 - Para fins do disposto no subitem 5.9.3 supra, entende-se por

;tempestivo" o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente

concedidos.

5.9.4 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções

previstas no art. 87 da Lei Federal n' 8.666/1993, sendo facultado à Administração

convocar as lícitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a

licitação.

5.10 - DISPOSIÇOES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

5.10.1 - Caso ocorra a superveniência de fato impeditivo da habilitação, após a

emissão dos documentos mencionados nos subitens 5.3 a 5.7 deste edital, fica a

6
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licitante obrigada a declara-la, na forma do $ 2' do art. 32 da Lei n' 8.666/1993.

sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.10.2 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros

documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues

sob uma das seguintes formas:

a) originaisl

b) cópias autenticadas em cartórios

c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias

autenticadas em cartório para autentícação pelo(a) Presidente ou por membro

da COMISSÃO na reunião de abertura dos envelopes respectivosl

d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas

anterioresl

e) certidões emitidas através da /nfemef, ficando sua aceitação condicionada à

confirmação de autenticidade mediante consulta ao s/fe respectivo ou ao órgão

emissor.

5.10.2.1 - Procedida a consulta ao s/fe respectivo, a COMISSÃO certificará a

autenticidade do documento, mediante carimbo próprio e assinatura na via

entregue pela licitante.

5.10.3 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos"

em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos.

5.10.4 - A documentação solicitada neste edital e em seus anexos deverá guardar

compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a

mesclagem de documentos.

5.10.4.1 - Ressalvam-se do disposto neste subitem os tributos cuja certidão seja

expedida exclusivamente no CNPJ e nome da matriz.

5.10.5 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados

neste certame deverão ser assinados por seu representante legal, observado o

disposto no item 3 deste edital.

5.10.6 - Todos os documentos exigidos neste edital e em seus anexos deverão estar

dentro do respectivo prazo de validade na data final de entrega dos envelopes,

definida no preâmbulo deste ato convocatório. é

T ©
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5.10.6.1 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo

órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 1 80 (cento e oitenta) dias, tendo

como referência a data final de entrega dos envelopes definida no preâmbulo
deste edital.

5.10.6.2 - Não se enquadram na exigência do subitem 5.10.6.1 deste edital

aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de

validade.

5.10.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a COMISSÃO

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

5.10.8 - A falta de quaisquer dos documentos solicitados, cuja ausência não

possa ser suprida nos termos do subitem 5.8.4 deste edital, ou o
descumprimento de exigências previstas nos subitens anteriores, relacionadas

à habilitação, implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.10.9 - Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar numerados,

rubricados e organizados na ordem em que aparecem neste edital.

5.10.10 - Será habilitada a licítante que incluir no envelope n' l (documentos de

habilitação) sua proposta comercial.

5.10.11 - Caso a documentação de habilitação, válida na data de abertura dos

envelopes n' 1, nos termos do subitem 5.10.6 deste edital, vença no decorrer do

certame, a COMISSÃO poderá realizar diligências para atualização dos documentos,

vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente

no envelope n'l.
5.10.12 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta comercial,

salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.

sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.10.13 - A habilitação da licitante impossibilitará a abertura do envelope contendo

sua proposta comercial.

6PROPOSTASCOMERCIAIS

4

\

\

6.1 - A proposta comercial, que deverá constar no envelope n' 2, deverá ser

elaborada de acordo com o modelo constante do ANEXO V deste edital, de forma a

atender aos seguintes requisitos:

0
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a) indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitantel

b) apresentar preço global para a íntegra do item único, discriminando, quando

for o caso, sua composição por meio dos preços unitários e totais de todos os

subitensl

c) conter oferta firme e precisa para a íntegra do item único, sem alternativas de

preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de

um resultados

d) cotar os preços em moeda correntes

e) indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo

de 60 (sessenta) diasl

f) ser assinada por representante legal da licitantel

g) não conter emendas, usuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se,

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais

licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de

seu conteúdo.

6.1.1 - Todos os preços deverão ser cotados com no máximo duas casas

decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas

decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.2 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60

(sessenta) dias, a contar da data final prevista no preâmbulo deste edital para a

entrega dos envelopes.

6.2.1 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas

propostas comerciais, com fundamento no disposto no art. 48, $ 3', da Lei Federal

n' 8666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas comerciais será

suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado

reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

6.2.2 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo de validade da proposta,

poderá a COMISSÃO solicitar prorrogação geral da validade por igual prazo

condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

6.3 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas neste edital e em

seus anexos, inclusive a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem

6.2 deste ato convocatório

7
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6.3.1 - Ressalvam-se da vedação do subitem 6.3 supra as alterações destinadas

a sanar erros materiais evidentes e que não impliquem alteração de conteúdo

relativamente ao modelo constante do ANEXO V deste edital.

6.4 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o

objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de

outros encargos nos referidos preços, salvo se houver comprovação de que são

novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da

respectiva proposta comercial.

6.5 - O julgamento das propostas comerciais será efetuado com fundamento nos
critérios estabelecidos no item 7 deste edital.

6.5.1 - Os preços unitários e o valor global da obra estimados pela CMBH, referem-se aos

preços e valores máximos admitidos pela CMBH para a contratação

6.6 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens

anteriores, bem como das contidas nos anexos deste edital, relacionadas à

proposta comercial, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

6.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e

em seus anexos, podendo ser DESCLASSIFICADA, também, a proposta que

consignar preços simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à

parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser

informado pela licitante em sua proposta comercial, durante a reunião pública ou

ainda, a critério da COMISSÃO, em resposta a diligência a ser feita por esta.

6.8 - A COMISSÃO poderá DESCLASSIFICAR, também, a proposta comercial que

cotar preços inexequíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo

como parâmetro o disposto na legislação pertinente.

6.8.1 - Caso a COMISSÃO entenda que os preços apresentados estão

inexequíveis, a licitante deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, demonstrar a

exequibilidade dos respectivos preços, nos termos do subitem seguinte.

6.8.2 - A licitante deverá demonstrar a exequibilidade do seu preço por meio da

documentação abaixo:

a) planílha de custos detalhada elaborada pela licitantel e

lzabella :g;rito

ea . Procuíbdoü
OAB/ü
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b) documentos que comprovem os custos constantes da planilha da alínea

anterior.

6.8.3 - A licitante que apresentar proposta final de valor global inferior a 70%

(setenta por cento) de um dos parâmetros previstos no art. 48, $1', a e b, da Lei

Federal no 8666/1993, será convocada pela COMISSÃO a demonstrar sua

exequibilidade, nos moldes do subitem anterior, sob pena de desclassificação de

sua proposta.

6.9 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e,

em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados

apurados pela CMBH na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes

últimos, com a consequente correção do preço global, se for o caso.

6.10 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os

preços unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso,

prevalecerão os preços por extenso.

6.11 - Após a abertura do envelope n' 2, contendo a proposta comercial, não caberá

desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente,

aceito pela COMISSÃO. Tampouco serão admitidos cancelamento, inclusão ou

exclusão de documentos, retificação de preço e alteração nas condições, ficando a

licitante sujeita às penalidades previstas em lei.

6.12 - Será desclassificada a proposta cujos preços superarem o preço

máximo estipulado no preâmbulo do presente edital, inclusive em relação aos

preços unitários apurados no orçamento estimado.

7JULGAMENTODASPROPOSTAS

\

7.1 - A COMISSÃO julgará as propostas pelo MENOR PREÇO, assim entendido o

MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO ITEM ÜNICO,

calculado na forma do ANEXO V deste edital, classificando-as por ordem crescente

de valor.

7.2 - Será classificada em primeiro lugar do certame a licitante que ofertar o menor

preço global total para a íntegra do item único.

6
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7.3 - Em caso de empate, a COMISSÃO sorteará o item único entre as licitantes com

proposta de igual preço global para o mesmo, na reunião de abertura dos envelopes

no 2 (proposta comercial) ou em reunião convocada para esse fim.

7.4 - No julgamento das propostas, poderá a COMISSÃO solicitar o assessoramento

técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

7.5 - Quando todos as licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação

poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas,

escoimadas das causas de desclassificação.

7.6 - Será desclassificada a proposta que:

a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste editall

b) contiver vício insanável ou ilegalidades

c) não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico
anexos.

ou

8REUNlõES DACOMISSÃO

8.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a

se realizarem nas seguintes datas:

a)- a de abertura dos envelopes n' l (documentos de habilitação), no dia

r).3/í)v/[g às, 1.3:=30 horas]

b)- a de abertura dos envelopes de n' 2 (propostas comerciais), em data e
horário a serem marcados.

8.2 - As reuniões da COMISSÃO serão realizadas no Plenário JK da CMBH, na

Avenida dos Andradas, n' 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, podendo ser

alterado o local mediante afixação de aviso na entrada do referido plenário.

8.3 - Aberta a primeira reunião, os membros da COMISSÃO verificarão a data e a

hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 2.1 a

2.4 deste edital, após o que os rubricarão.

8.4 - A COMISSÃO verificará, em seguida, a condição de representante

credenciado da licitante, conforme as exigências do item 3 deste edital, mediante a

análise dos respectivos documentos e do ato de constituição social.

@
&
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8.5 - Os representantes credenciados das licitantes serão convidados a rubricar os

envelopes.

8.6 - Abertos os envelopes n' l (documentos de habilitação), os membros da

COMISSÃO rubricarão os documentos constantes dos mesmos e darão vista de

seus conteúdos aos representantes credenciados das licitantes.

8.6.1 - A exclusivo critério da COMISSÃO, a apreciação da habilitação poderá

ocorrer posteriormente à reunião de abertura dos envelopes n' l (documentos de

habilitação).

8.7 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município

de Belo Horizonte, após o que se iniciará o prazo de recurso.

8.8 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem

apresentados, procederá a COMISSÃO à abertura dos envelopes n' 2 (propostas

comerciais) em reunião previamente marcada.

8.9 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente

representadas na I' (primeira) reunião, e desde que renunciem expressamente ao

direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas.

8.10 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 8.9 supra à hipótese de

apenas uma licitante participar do certame.

9DEVOLUÇÃODOS ENVELOPES
\

9.1 - Os envelopes n'l e 2 lacrados da empresa declarada como não participante

desta licitação, bem como o envelope n' 2 lacrado da licitante habilitada, somente

serão devolvidos após a homologação do certame.

9.2 - Caso os envelopes supracitados não sejam retirados pelas licitantes na Seção

de Apoio a Licitações no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da homologação

do certame, os mesmos serão automaticamente destruídos pela CMBH, sem que

caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

10 RECURSOS CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

10.1 - As decisões da COMISSÃO são passíveis de recurso, nos termos da

legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva
$
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10.1.1 - Caso a licitante vencedora seja ME ou EPP ou equiparada e sua

documentação fiscal e trabalhista apresente alguma restrição, o prazo recursal

referente ao julgamento das propostas começará a fluir após a comprovação de

sua regularidade fiscal ou trabalhista, que será comunicada a todas as licitantes

por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte e no site

da Câmara Municipal de Belo Horizonte <vwvw.cmbh.mg.gov.br>

l0.2 - O recurso será dirigido à(ao) Presidente da COMISSÃO, devendo ser

entregue na Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, n'

3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário

de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

l0.3 - A(O) Presidente da COMISSÃO poderá, decorrido o prazo concedido aos

interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir

ao Presidente da CMBH, para o efetivo julgamento.

l0.4 - O recurso referente à habilitação ou habilitação de licitantes e julgamento das

propostas terá efeito suspensivo, nos termos do art. 109, $ 4' da Lel Federal n'

8.666/1993.

l0.5 - Não serão conhecidos recursos interpostos após o prazo previsto, nem

tampouco aqueles em desacordo com os procedimentos legais.

l0.6 - O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

11 DILIGENCIAR

11.1 - A COMISSÃO ou a (o) Presidente da CMBH poderão, em qualquer fase da

licitação, promover as diligências que se fizerem necessárias para esclarecer ou

complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei,

vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar

nos envelopes entregues pela licitante.

12HOMOLOGAÇÃOEADJUDICAÇÃO
#
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12.1 - Concluídos os trabalhos da COMISSÃO, será o processo encaminhado à(ao)

Presidente da CMBH que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a

decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for

classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 7 deste edital.

l

13REGRASPARACONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada e adjudicada a licitação, a CMBH convocará a licitante

vencedora do item único para assinar o contrato, sob pena de decair o direito à

contratação e de Ihe serem aplicadas as penalidades legais cabíveis, com

possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por

cento) do preço global da proposta respectiva.

13.1.1- No ato da assinatura do contrato a vencedora deverá apresentar os

documentos de habilitação cuja validade tenha se expirado durante o certame.

13.2 - O instrumento de contrato será lavrado pela CMBH de acordo com a minuta

constante do ANEXO l deste edital.

13.3. - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na

proposta ou no contrato, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções

previstas no art. 87 da Lei Federal n' 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de

rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

13.3.1 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de

inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente
admissíveis.

13.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber o serviço prestado em desacordo

com o previsto neste edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no

art. 24, XI, da Lei Federal n' 8.666/1993.

K

14DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

14.1 - As despesas decorrentes desta licitação, no preço global total médio estimado

de R$ 70.079,90 (setenta mil e setenta e nove reais e noventa centavos), correrão
6
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14.1 - As despesas decorrentes desta licitação, no preço global total médio estimado

de R$ 70.079,90 (setenta mil e setenta e nove reais e noventa centavos), correrão

por conta de dotação orçamentária própria da CMBH, sob o número

01 .01 .01 .031.001.2922.449051-13 -- Obras e Instalações -- Execução de Obras por

Contrato de Domínio Patrimonial.

14.2 - O objeto da presente concorrência encontra-se contemplado nas metas do

Plano Plurianual, podendo ser prorrogado, no interesse da Administração, e

ultrapassar o presente exercício financeiro, nos termos do art. 57, 1, da Lei 8.666/93.

# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO @

/

15PAGAMENTO

15.1 - As condições de pagamento são as descritas nos subitens seguintes

constantes dos modelos de Minuta de Contrato prevista no ANEXO l deste edital.

16SANÇOES

16.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei n' 8.666, de 1993, a licitante
que:

a) apresentar documentação falsa;

b) deixar de entregar os documentos exigidos no certame

c) não mantiver a proposta

d) cometer fraude fiscal

e) comportar-se de modo inidõneo

f) não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de

validade da proposta.

16.1.1 - Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como

ME/EPP ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação.
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anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes

sançoes:

)& CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HOPiZS{Ç!!âÊ
16.2 - A licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no'

Ú::

a) advertência;

b) multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) item(ns)

prejudicado(s) pela conduta da licitantel

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anosl

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base na alínea anterior.

16.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" deste subitem poderão

ser aplicadas em conjunto com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

l
l

16.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o

procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n' 9.784,

16.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos

causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

'0
W
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16.6 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na
minuta do contrato.
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17 CONSULTAS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇOES AO EDITAL

17.1 - Cópia deste edital se encontra disponível na /nfernef, no sítio eletrõnico da

CMBH, <www.cmbh.mg.gov.br> (//nk "transparência/licitações"), permanecendo

também afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado na

parede lateral do plenário Paulo Portugal da CMBH, na Avenida dos Andradas, n'

3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, podendo, ainda, ser

obtida diretamente na Seção referida no subitem 2.3 deste edital, no horário de 9:00

às 18:00 horas dos dias úteis.

17.1.1 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de

publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das

comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital,

as quais serão feitas apenas por divulgação no sítio eletrânico citado no subitem

16.1 deste edital.

17.1.2 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se,

durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no

endereço eletrõnico citado no subitem 16.1 deste edital, bem como as

publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso,

com vistas a possíveis alterações e avisos.

17.2 - Qualquer pessoa poderá, nos termos legais, solicitar esclarecimentos ou

impugnar o ato convocatória desta licitação, observando-se o seguinte:

a) as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à
especificação do objeto poderão ser esclarecidas na Seção de Apoio a

Licitações da CMBH, pelo e-ma// cp/@cmbh.mg.gov.br, no horário de 9:00 às

18:00 horas dos dias úteisl

b) as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser
direcionadas ao e-ma// cp/@cmbh.mg.gov.br, no horário de 9:00 às 18:00

horas dos dias úteis, e as respostas serão publicadas no s/fe

à
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<www.cmbh.mg.gov.br> (#nk "licitações"), para acesso a todos os

interessadosl

c) as impugnações ao edital deverão ser apresentadas na Seção de Apoio a

Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala A-121, Bairro

Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, ou direcionadas ao e-ma//

cp/@cmbh.mg.gov.bc no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo

que as respostas serão publicadas no s/fe acima indicado, para acesso a todos

osinteressados.

17.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a

este edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a CMBH e as licitantes.

17.4 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade

na aplicação da Lei n' 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação

devendo ser respondida pela CMBH em até 3 (três) dias úteis e divulgada no s/fe

<www.cmbh.mg.gov.br>

17.4.1 - Caso o julgamento da impugnação não ocorra no prazo estipulado no

subitem anterior, a data de abertura da reunião será suspensa até que a

impugnação seja devidamente respondida

17.5 - Decaíra do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a

CMBH a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos

envelopes de habilitação, prazo após o qual a comunicação de falhas ou
irregularidades que viciariam este edital não terá efeito de recurso.

17.5.1 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela

pertinente.

17.5.2 - A ausência de impugnação a este edital, na forma e tempo definidos,

acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do

certame.

18DISPOSIÇOES GERAIS

18.1 - A licitante será responsável pela fidelidade e legitimidade de informações, «I'

declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

.Q ©'
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18.1.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos

falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e

a exata compreensão de sua proposta.

18.2.1 - Na análise das propostas poderá a COMISSÃO desconsiderar erros

materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

18.3 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor

da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança

da futura contratação.

18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em 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 na CMBH

18.5 - Fica assegurado à CMBH 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 e sendo devidamente justificada e processada na forma da

legislação vigente.

18.6 - A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos.

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,

na Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala

A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às

18:00 horas dos dias úteis.

18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições contidas na Lei

Federal n' 8.666/1993 e na Lei Complementar Federal n' 123/2006

18.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

18.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o da comarca

de Belo Horizonte/Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.
$

'Q ®,
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19PARTESINTEGRANTES DO EDITAL

São parte integrantes e inseparáveis do presente edital:

ANEXO 1 - Minuta de Contratos

ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamentol

ANEXO 111 - Modelo de declaração de condição de ME ou EPPI

ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menorl

ANEXO V - Modelo para apresentação da proposta comerciall

ANEXO VI - Projeto Básico/Termo de Referência.

ANEXO Vll - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços

unitários.

ANEXO Vlll - Projeto Executivo.

Belo Horizonte/MG, 24 de maio de 201 9.

19.1

l

2

3

4

5

6

7

8

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

BRUNOVALADAO PERES URBAN

Relator da Comj9são-Permanente de Licitação
./ f } /''''''3

EMANUELAPILEDEBARROSTORRES

Membro da Comissão Permanente de Licitação

'y83.. $

F;ÉgÜÍ'ÜhÂ:gl0. PRESTES

Membro da Comissão Permanente de Licitação
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CONTRATO No /2019

PREÂMBULO

1.0BJETO:
1.1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação

que será prestado nas condições estabelecidas no
Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento
Convocatórío do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatória da Concorrência
n' 04/2019 e seus anexos, bem como à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2.PARTES:
2.1.CONTRATANTE
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE,
CNPJ: 1 7.31 6.563/0001 -96
Sede: Avenida dos Andradas, n' 3.100, Bairro Santa Efigênia
Representante: Vereador
Cargo/Função: Presidente
Gestor do contrato:

Belo Horizonte,

2.2.CONTRATADO
Nome:
CNPJ:
Sede:
Representante:
Carg o/Função:

3.DOTAÇÃO(OES)ORÇAMENTARIA(S)

4. PREÇO E CONDIÇOES PARA PAGAMENTO
A presente contratação possui o valor total mensal estimado de R$
( ), correspondendo a um valor global anual
estimado de R$ ( ), conforme
detalhamento constante na proposta comercial da CONTRATADA e nos Anexos A e B
deste contrato

5.VIGENCIA
5.1 - O presente contrato vigerá de ....L / até
5.2 - A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites legais.
sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentário-financeira e
conveniência administrativa quando da efetiva demanda pela prorrogação.

6.0BRIGAÇOES DAS PARTES
6.1. A presente contratação decorre da Concorrência n' 04/2019 e rege-se pelos
preceitos da Lei Federal n' 8.666/1 993.
6.2. O instrumento do contrato epigrafado é composto por este preâmbulo, pelo corpo do
contrato e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e indivisível documento:
ANEXO A - cópia do Termo de Referência apresentado pelo setor demandante.
ANEXO B - cópia da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.

&
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l PREÇOECONDIÇOESPARAPAGAMENTO

1.1 O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista
no cronograma físico-financeiro, no prazo de lO (dez) dias úteis, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura (corretamente preenchida e liquidada) contendo o
detalhamento da execução do objeto e dos materiais empregados, ressalvados os
casos em que a legislação preveja prazo inferior.

1 .2 - As disposições complementares previstas nos itens 1 5 e 16 do prometo básico/termo de
referência, que versam sobre pagamento e faturamento, são aplicáveis naquilo que
não confrontar com o presente termo de contrato.

1.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer após o período de adimplemento
da parcela da contratação a que aquela se referir.

1.3.1 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação. não acarretando qualquer ânus para a Contratante.

1.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesta" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro
executada e proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente
prestados e empregados na mesma.

1.5
verificada, sem prejuízo das sanções
CONTRATADA:

1 .5.1 - não produziu os resultados acordadosl
1.5.2 - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a

qualidade mínima exigidas
1.5.3 - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução

do olãeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada

Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
cabíveis, caso se constate que a

1.6 O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

1.6.1 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de
vencimento pré-estabelecida.

1 .7 - Será considerada data do pagamento aquela que constar do comprovante emitido pelo
banco

1.8 - Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SUCAF e ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

2 4 MA1 281g
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Constatando-se a situação de irregularidadêl;:&Ê:;CO:lqTRATADA, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo. apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.

+ /'
1.9

1.10 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acíonados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1.11 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
à CONTRATADA a ampla defesa.

1.12 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA
não regularize sua situação.

1.13 - Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no
SUCAFouSICAF

1.14 - Quando do pagamento. será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

2 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO

2.1 - O recebimento e a aceitação do objeto serão feitos na forma, nas condições e nos
prazos definidos no ANEXO A deste contrato.

3 REAJUSTEE REVISÃO DOS PREÇOS

3.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.

3.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
CONTRATADA. os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

3.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

3.3 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

3.4 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição. o que vier a ser

®
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determinado pela legislação então em vigor

3.5 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

3.6 O reajuste será realizado por apostilamento

3.7 Poderão ser revistos, em observância ao princípio constitucional e legal do equilíbrio
económico-financeiro do contrato, os valores previstos no contrato em decorrêncía
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

3.8.1 - A revisão dependerá de solicitação da CONTRATADA, fornecendo os
documentos que justifiquem e comprovem a alteração dos valores, e seus
efeitos financeiros serão devidos a partir da data de protocolização da
mesma solicitação.

3.8 Nos termos do art. 65, $ 8', da Lei Federal n' 8.666/1993. o reajuste e a revisão
serão efetivados mediante termo de apostila, salvo quando o mesmo dispositivo
definir em sentido contrário, hipótese em que dependerá de termo aditivo.

4-FISCALIZAÇÃO

4.1 A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo
gestor do contrato, indicado no ANEXO A e no preâmbulo deste contrato, a quem
caberá, nos termos do $ 1' do art. 67 da Lei 8.666/1993, proceder às anotações
das ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

4.1.1 - O gestor do contrato será também o fiscal respectivo, podendo delegar
esta função.

4.1.2 - O superior hierárquico poderá exercer a função de gestor do contrato,
inclusive da competência prevista na cláusula 1.3, nas hipóteses em que o
gestor do contrato encontre-se legalmente afastado ou licenciado de suas
funções

4.2 O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará após a atestação pelo
gestor do contrato de que a execução observou todas as exigências
contratualmente previstas

4.2.1 - Para fins do disposto no subitem 4.2. o gestor do contrato poderá solicitar
do fiscal do contrato, quando for o caso, relatórios informativos das
condições de prestação dos serviços.

4.3 A fiscalização será exercida no interesse da CMBH. não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA. inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência. não implicará corresponsabilidade da CMBH ou
de seus agentes e prepostos.

4.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber objeto executado em desacordo com
as especificações e condições constantes do ANEXO A, podendo rescindir a

©
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4.5 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ónus adicionais para a CMBH.

5-RESPONSABILIDADES

5.1 A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil
relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada venha a
causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

5.2 A CONTRATADA será responsável por todos os encargos (trabalhistas, sociais.
previdenciários, tributários, fiscais, securitários, ou quaisquer outros, se for o caso)
devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos
comprovantes, sempre que exigidos. sem prejuízo da obrigação prevista no subitem

5.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de
quaisquer ónus referidos no subitem 5.2, a CONTRATADA deverá ressarci-
la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título
de honorários.

5.4

5.3 - A CONTRATADA não poderá. a título algum, ceder o objeto do presente contrato

5.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as
condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a
encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por
esta última.

5.5 A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a qualidade
do objeto, conforme previsto no ANEXO A. sendo obrigada a refazer o objeto
entregue que apresentar qualquer tipo de defeito.

6 CAUSAS DEEXTINÇÃO DOCONTRATO

6.1 Este contrato poderá serextinto:
a) pelo decurso de seu prazo de vigêncial
b) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo gestor do contratos
c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que haja

conveniência para a CMBHI
d) por determinação judicial;
e) por ato unilateral da CMBH.

6.2 rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser
promovida pela CMBH nos seguintes casos:

a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuaisl
b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da

CONTRATADA, no curso da execução deste contratos
c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado, a juízo da CMBH.

A

6.3 A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da multa

®
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contratual e de outras penalidades legalmedtêllãdmis$i&eié.

7-SANÇOES ADMINISTRATIVAS

7.1 - As penalidades previstas neste instrumento prevalecem. na execução contratual.
sobre constantes do Edital

7.2 Aplicam-se as regras estabelecidas na Portaria n' 16.707/2016

7.3 - Comete infração administrativa nos termos da Lei n' 8.666. de 1993 a
CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrêncía da contrataçãol ensejar o retardamento da execução do objetol fraudar
na execução do contratos comportar-se de modo inidõneol cometer fraude fiscall ou não
mantiver a propostas

7.4 A inexecução total ou parcial no curso das contratações firmadas com a Câmara
Municipal acarretará as sanções administrativas cabíveis, observando-se sempre a
faculdade da defesa prévia do interessado, nos termos do $ 2' do art. 87 da Lei
Federal Ro 8.666/1993.

7.5 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá a Câmara Municipal,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. aplicar à CONTRATADA. as
seguintes sanções:

a) advertências
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de
suspensão aplicada com base na alínea anteriorl

e) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de
qualquer das penalidades anteriores precedida de decisão escrita e
fundamentada do(a) Presidente.

7.6 Caberá ao(à) gestor(a) do contrato a aplicação de advertência, subsidiado pelas
informações fornecidas pelo(a) fiscal do contrato.

7.7 Caberá ao(à) diretor(a), ou equivalente. da área gestora da contratação a aplicação
da penalidade de multa, subsidiado pelas informações fornecidas pelo gestor do
contrato, nos seguintes termos:

a) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do
objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30'
(trigésimo) dia, calculada sobre o preço total do contrato. por ocorrências

b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total do contrato, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no
cumprimento de obrigação contratual ou legall

c) multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço total do contrato, na

®
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hipótese de o fornecedor,
causa à sua rescisão. bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, quando a Câmara Municipal, em face da menor gravidade do fato
e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual
da multa a ser aplicada.

7.7.1 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Câmara Municipal.

7.7.2 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos
devidos pela Câmara Municipal ou da garantia contratual, deverá a
CONTRATADA recolher a diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar de notificação específica para esse fim.

7.7.3 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior o valor
da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da notificação.

7.7.4 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
7.7.5- As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão

consideradas independentes entre si.
7.7.6 - Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo

máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

injustifi

ser

7.8 Caberá ao (à) Presidente, no processo de penalização, mediante provocação
fundamentada do(a) diretor(a), ou equivalente, a que for subordinado(a) o(a)
gestor(a) respectivo(a):

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

b) os atos e procedimentos para a declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração, prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei
Federal no 8.666/1993;

c) a rescisão contratual, nos termos do art. 77 da Lei Federal n' 8.666/1 993.

7.9 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total
do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

7.10 - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei Ro 8.666, de 1993, a
CONTRATADAque:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributosl

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetívos da licitaçãol
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos praticados.

7.11 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Empresas
Inidõneas e Suspensas (CEIS) nas hipóteses cabíveis.

8-ADITAMENTO

8.1 - Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e
sempre por meio de termo aditivo.

a
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9-DASUBCONTRATAÇAO

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

IO-ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1 - E admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação originall sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contratos não haja prquízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

1 1 PEÇASINTEGRANTES DO CONTRATO

ll.l - Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital do
certame que o fundamenta. a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA,
no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato, bem como os demais
documentos descritos no preâmbulo deste contrato.

12-FORO

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte. Minas Gerais, para dirimir as
dúvidas oriundas deste contrato.

13-ACEITAÇÃO

Para firmeza e validade do pactuado. o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor. que. depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Belo Horizonte, de de

CMBH

CONTRATADA
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MODELODECARTADECREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)

portador (a) do documento de identidade n' e do CPF n'

para participar das reuniões relativas à CONCORRENCIA N' 04/201 9,

o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se

em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar e assinar documentos,

declarações e atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

)

Belo Horizonte. de de 2019

)

Nome e assinatura de representante legal da licitante

g

$
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ODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE IE OU EPP

DECLARAÇÃO

A empresa , CNPJ n'
, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu

representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como

(indicar a condição na qual a empresa se

enquadra: Microempresa - ME QIJ Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme

previsto no artigo 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006, e que não está sujeita a

quaisquer dos impedimentos do $ 4' deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido na citada lei.

)

Belo Horizonte. de de 2019

)

Nome e assinatura de representante legal da licitante
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0DELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA No04/2019

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n'

por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
portador (a) da Carteira de Identidade n'

e do CPF n' , DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

n' 9.854, de 27 de outubro de 1 999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

)

)

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(marcar com um "x" o espaço acima, em caso afirmativo)

)

Belo Horizonte. de de 2019

Nome e assinatura de representante legal da licitante

@,

qc



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

OAB/MG"1543 38

)

)

ANEXOV

MODELOPARA

APRESENTAÇAODA

PROPOSTACOMERCIAL

)

)

© 6.
Q

47'



]b CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

:)

Prazo de entrega conforme condições do Termo de Referência

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme aít. 64, $3', da Lei 8.666/93
A'presente proposta comercial está de acordo com todas as condições do Termo de Referência SECENG Ro 04/2019

Condições de Pagamento

As condições de pagamento são as descritas abaixo. constantes dos modelos de Mi y! ge GgnlEal9 Z Qg !!alaÊã9 29t 91 de
elnpenl3g disponíveis no Portal da CMBH, ressalvadas possíveis alterações descritas no Termo de Referência. Em caso de
conflito entre as informações do Termo de Referência e as condições abaixo. prevalecerá o Termo de Referência.

O pagamento será efetuado por cobrança bancária em carteira sem vencimento. por depósito bancário ou por outro meio que vier
a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido formal e justificado da CONTRATADA, após a execução do objeto e a sua
aceitação definitiva pela CMBH. no prazo máximo de lO (dez) dias úteis a contar, ainda. da data da correspondente nota fiscal
(corretamente preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais disposições deste termo.

A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de vencimento pré-estabelecida

Penalidades

Pela inexecução total ou parcial da contratação poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais
pertinentes. as sanções previstas na Portaria no 16.707, de 25 de agosto de 2016 e alterações constantes do Termo de
Referência. Em caso de conüito entre as informações do Termo de Referência e a Portaria prevalecerá o Termo de Referência

Inexistência de proibição de contratar com a AdmiD ist[8çãQ Pl3bliça

Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente
para licitar ou contratar com a Administração Pública".

$
@
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PROPOSTA COMERCIAL(SEM DESONERAÇAO)
OBRAS DE ENGENHARIA

Preencher somente os campos em amarelo
Razão social  
Nome fantasia:  
CNPJ  
Inscr. estadual:  
Inscr. Municipal  
Endereço  
CEP  
Telefone/fax  
E-mail  
Contato  

DADOSBANCÁRIOS

Banco  
Agência  
Conta Corrente  
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI

TIPOS DEOBRASCONTEMPLADOS
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais,
escolas. hospitais. hotéis. restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuária. estações para trens e
metropolitanos. estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodoviárias. portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões
industriais, etc.). conforme classificação
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

Para preenchimento da tabela abaixo, a empresa deverá indicar nos campos específicos. os percentuais para os componentes do
BDI, exçeçã9 àai4eles !9@[9Dl9g g9$ impe$!gg. Q$ ni4ab nãe 2egslãg ggt a!!eEage$, observando os percentuais máximos
definidos pelo Tribunal de Contas da União, conforme descrito no Acórdão 2622/2013.

* Em geral, os tributos ( 1 ) aplicáveis são PIS (0.65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme o Município, de 2 a 5% e, em
alguns casos.isento)

Verificação

limite 20,34% a 25,00%

RESULTADO AFERIDO (Respeitar o limite acima)

(1) De acordo com o art. 9' e art. 25 da Lei Ro. 8.725/03 e com o art. lo do Decreto Municipal n' 1 1.956/05. deve ser excluído da
base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o
limite de 30% do valor total da fatura. Para tal. o valor do material deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em
decorrência da prestação do serviço. Desta forma, o percentual do ISSQN aditado como !g@@osla pela Câmara Municipal no
quadro demonstrativo do BDI foi de 70% (5,00% x 70%), o que corresponde a 3.50% sobre o faturamento.

)

Resultado

BDI Aolicado (percentual a ser utilizado no cálculo final da obra) .>

.>BDLê@!!gg (aplicação da equação considerando os percentuais adotados pela empresa)

O resultado de cálculo do BD! Aferido deverá respeitar o percentual máximo de 25,00% (vinte e cinco por cento),
conforme recomendado no relatório do acórdão do Tribunal de Contas da União -- TCU 2622/2013 para obras do tipo
Construção de Edifícios"

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 70,00%

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 5,00% l- (limitado a 5.00%)

FORMULA

BDI calculado pela expressão:
BD[={ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x(]+DF/100) x(]+L/100)/ (1 -1/100)] -1} x 1 00

1= PIS + COFINS +lSS

$

e
©
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q

Itens componentes do BDI Percentualaplicado Mínimo Máximo  
Administracão Central (AC)     5,50  
Garantia + Seguro (G + S)     1,00

J

Risco (R)     1.27  
Despesas Financeiras (DF)     1.39  
Lucro (L)     8,96  

Tributos * (1)

PIS (federal) 0.65 %

  7.15%  
Coflns (federal) 3.00 %

ISS (municipal) 3,50 % (1)
CPRB (federal) o,oo %
Total 7.15 %

TOTAL %
- BDI A SER ADOTADO

(sem desoneração)  
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DADOS DO OBJETO

Lote n' Item na Bem/Serviço Quantidade Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

: l Administração / Gerenciamento de obra 1,00 mes   R$ 0,00
D

2 tapume com vedação 29,21 m2   R$ 0,00

  3
Demolição de piso existente e retiradas de material de
regularização até 3cm, inclusive afastamento

2,33 mz   R$ 0,00

  4 Demolição de piso em marmorite 7,23 m2   R$ 0,00

  5 [)emolição de revestimento de reboco inc]usive afastamento 27.64 m2   R$ 0,00

  6 Demolição manual de alvenaria inclusive afastamento 2.89 Ma   R$ 0,00

  7 Retirada de peitoril 5.55 metro   R$ 0,00

  8 Remoção de esquadria metálica. inclusive empilhamento 1.28 m2   R$ 0,00

  9 Transporte de material de demolição em carrinho de mão 8,45 m3   R$ 0,00

  10 Transporte de material de demolição em caçamba 8.45 Ma   R$ 0,00

  11 Transporte de material de demolição em caçamba 1,78 m3   R$ 0,00

  12 Bota fo ra com DMT z 5km 45 ma.Km   R$ 0,00

  13
Baldrame em alvenaria de bloco de concreto cheio (para
instalação do guarda corpo e contenção do jardim)

1,65 m3   R$ 0,00

  14 Alvenaria de bloco de concreto, e=10cm, a revestir, portante
- bloco fck = 4.5 MPA 8,36 m2   R$ 0,00

  15
Alvenaria de bloco de concreto, e=1 5cm, aparente, portante
- bloco fck = 4.5 MPA 2,25 m2   R$ 0,00

  16
Caixa e passagem de alvenaria para instalações elétricas,
inclusive escavação. reaterro e botafora

l Unid.   R$ 0,00

  17 Porta(PI)1 00 x 220cm -- porta pivotante em vidro
temperado 10mm com ferragens e mola de piso

2,2 Ma   R$ 0,00

  18 Chapisco com argamassa 1 :3 (cimento e areia), a colher 136.56 Ma   R$ 0,00

  19 Reboco paulista com argamassa 1 :7 (cimento e areia),
desempenado a feltro, e=20mm

136.56 m2   R$ 0,00

  20
Tabeira de granito cinza Corumbá flameado, e=2cm. largura
de 30cm, assentado com argamassa Galante, inclusive
rejunte

28,03 Metro   R$ 0,00

  21 Rodapé em granito cinza Corumbá flameado. H=7cm,
assentado com argamassa colante, inclusive rejunte

46 Metro   R$ 0,00

  22 Peitoril de granito cinza Corumbá flameado, largura de 19cm.
e=2cm. assentado com argamassa rolante, inclusive rejunte

1.5     R$ 0,00

  23 Impermeabilização com manta asfástica 4mm, antiraiz 3,25 Mz   R$ 0,00

  24 Manta do tipo Bidin para jardim 3,25 Mz   R$ 0,00

  25 Contrapiso e=5cm 64,32 m2   R$ 0,00

  26
Piso em granito cinza Corumbá em placas 50x50cm, e=2cm.
acabamento flameado, assentado com argamassa rolante.
inclusive rejunte

5 m2   R$ 0,00

  27
Piso em manta vinílica (ref. Pavífloor, linha Eclipse Premiun.
cor 21 020026 Classic», e=2mm, mais suporte curvo para
arremate

42 M2   R$ 0,00

  28
Piso da escada em granito cinza Corumbá, e=2cm,
acabamento flameado, assentado com argamassa colante.
inclusive rejunte

10 Mz   R$ 0,00

  29 Piso de sinalização de alerta em placa 25x25cm de
borracha, colada sobre piso existente

70 Unid   R$ 0,00

  30
Pintura acrítica com massa acrílica em interior. inclusive
fundo selador 136.56 m2   R$ 0,00
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Locale data

Assinatura do Representante legal da empresa / Responsável pela cotação
Carimbo da empresa

OBS.: Rubricar todas as páginas, assinar e carimbar esta última.
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Lote n' Item na Bem/Serviço Quantidade Unidade Preço
Unitário Preço Total

  31
Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo em peças
metálicas

27,06 Mz   R$ 0,00

  32

Guarda corpo em aço galvanizado com montantes verticais e
horizontais a40mm, longarinas verticais g20mm, inclusive
fixação no piso com chapa metálica

25.72 Metro   R$ 0,00

  33
Corrimão em duas alturas (h=92.0cm e h=70,0cm) em aço
galvanizado pintado, seção circular g40mm, fixado no
guarda corpo ou chumbado na alvenaria, conforme projeto

51,44 Metro   R$ 0,00

  34
Recomposição de gramado do jardim, plantio de grama
esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação
por30 dias

6,71 m2   R$ 0,00

  35 Desmobilização do canteiro 0,50 %   R$ 0,00

  36 Limpeza geral da obra -- área de construção 65,68 m2   R$ 0,00

  Subtotal RS O,OO

  37 BDI (percentual aplicado sobre o subtotal) 1,00 o,oo% R$ 0,00

Total Geral R$ 0,00
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Prazo de entrega conforme condições do Termo de Referência.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 64, $3o. da Lei 8.666/93
A presente proposta comercial está de acordo com todas as condições do Termo de Referência SECENG n' 04/2019

Condições de Pagamento

As condições de pagamento são as descritas abaixo. constantes dos modelos de Mi ylê dS gg 11êl9 / Q9alEalasã9 2Qt Q! ge
empenhe disponíveis no Portal da CMBH. ressalvadas possíveis alterações descritas no Termo de Referência. Em caso de
conflito entre as informações do Termo de Referência e as condições abaixo, prevalecerá o Termo de Referência

O pagamento será efetuado por cobrança bancária em carteira sem vencimento. por depósito bancário ou por outro meio que vier
a ser definido pela CMBH. de ofício ou a pedido formal e justificado da CONTRATADA. após a execução do objeto e a sua
aceitação definitiva pela CMBH. no prazo máximo de lO (dez) dias úteis a contar. ainda, da data da correspondente nota fiscal
(corretamente preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais disposições deste termo.

A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de vencimento pré-estabelecida
)

Penalidades

Pela inexecução total ou parcial da contratação poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais
pertinentes, as sanções previstas na Portaria n' 16.707. de 25 de agosto de 2016 e alterações constantes do Termo de
Referência. Em caso de conflito entre as informações do Termo de Referência e a Portaria prevalecerá o Termo de Referência

Inexistência de proibição de contratar com a .Adm nistracão Pública

Declaro. para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente
para licitar ou contratar com a Administração Pública'

®
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PROPOSTA COMERCIAL(COM DESONERAÇAO)
OBRAS DE ENGENHARIA

Preencher somente os campos em amarelo
Razão social:  
Nome fantasia  
CNPJ  
Inscr. estadual  
Inscr. Municipal  
Endereço  
CEP  
Telefone/fax:  
E-mail:  
Contato:  

DADOS BANCÁRIOS

Banco:  
Agência  
Conta Corrente:  
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI

TIPOS DEOBRASCONTEMPLADOS
ão construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais.

escolas, hospitais, hotéis. restaurantes, armazéns e depósitos. edifícios para uso agropecuária. estações para trens e
metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas. instalações para embarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodoviárias, portos. etc.), penitenciárias e presídios. a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas. galpões
industriais, etc.), conforme classificação
41 20-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística

DEMONSTRATIVO BDI

* Em geral, os tributos ( 1 ) aplicáveis são PIS (0.65%), COFINS (3%) e ISS (variável. conforme o Município, de 2 a 5% e. em
alguns casos.isento)

Verificação

limite 20,34% a 25,00%

RESULTADO AFERIDO(Respeitar o limite acima)

(1) De acordo com o art. 9' e art. 25 da Lei n'. 8.725/03 e com o art. lo do Decreto Municipal n' 1 1.956/05. deve ser excluído da
base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o
limite de 30% do valor total da natura. Para tal. o valor do material deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em
decorrência da prestação do serviço. Desta forma. o percentual do ISSQN adotado como !e@lêngla pela Câmara Municipal no
quadro demonstrativo do BDI foi de 70% (5,00% x 70%), o que corresponde a 3,50% sobre o faturamento

Resultado

BDlApliçade (percentual a ser utilizado no cálculo final da obra) ---------------------->
BDI Aferido (aplicação da equação considerando os percentuais adotados pela empresa) ---->
O resultado de cálculo do BD! Alerlgg deverá respeitar o percentual máximo de 25,00% (vinte e cinco por cento),
conforme recomendado no relatório do acórdão do Tribunal de Contas da União -- TCU 2622/2013 para obras do tipo
"Construção de Edifícios

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal. a base de cálculo estimada do ISS é de L 70 00%

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 5,00% l- (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BD[ =Í[(] +AC/100+S/1 00+R/1 00+G/100) x(]+DF/100) x (]+L/100)/(1 -1/1 00)] -1} x 1 00

1= PIS + COFINS +lSS

$
©
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Para preenchimento da tabela abaixo. a empresa deverá indicar nos campos específicos. os percentuais para os componentes da
BDI. exceção àqueles rebrenles 39$ iln2e$!Q& Qg guajg nãg 29dslãg Set a!!elegg$, observando os percentuais máximos
definidos pelo Tribunal de Contas da União. conforme descrito no Acórdão 2622/2013  

Itens componentes do BDI Percentualaplicado Mínimo Máximo  
Admínistracão Central (AC)     5.50  
Garantia + Seguro (G + S)     1.00  
Risco (R)     1.27  
Despesas Financeiras (DF)     1,39  
Lucro (L)     8.96  

Tributos * (1)

PIS (federal) 0.65 %

  11,65%  Coflns (federal) 3.00 %
ISS (municipal) 3,50 % (1)

CPRB (federal) 4,50 %
Total 11.65 %

TOTAL %
- BDI A SER ADOTADO

(com desoneração)  
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DADOS DO OBJETO

Lote na Item Ra Bem/Serviço Quantidade Unidade Preço
Unitário Preço Total

! l Administração / Gerenciamento de obra 1.00 mes   R$ 0,00

3
2 tapume com vedação 29,21 m2   R$ 0,00

  3
Demolição de piso existente e retiradas de material de
regularização até 3cm, inclusive afastamento.

2.33 m2   R$ 0,00

  4 [)emolição de piso em marmorite. 7.23 ma   R$ 0,00

  5 Demolição de revestimento de reboco inclusive afastamento 27,64 m2   R$ 0.00

  6 Demolição manual de alvenaria inclusive afastamento 2,89 m2   R$ 0,00

  7 Retirada de peitoril 5.55 metro   R$ 0,00

  8 Remoção de esquadria metálica, inclusive empilhamento 1.28 m2   R$ 0,00

  9 Transporte de material de demolição em carrinho de mão 8,45 m3   R$ 0,00

  10 Transporte de material de demolição em caçamba 8,45 m3   R$ 0,00

  11 Transporte de material de demolição em caçamba 1,78 m3   R$ 0,00

  12 Bata fora com DMT 2 5km 45 m3.Km   R$ 0,00

  13 Baldrame em alvenaria de bloco de concreto cheio (para
instalação do guarda corpo e contenção do jardim)

1.65 m3   R$ 0,00

  14
Alvenaria de bloco de concreto, e=10cm, a revestir, portante
- bloco fck = 4.5 MPA

8,36 m2   R$ 0,00

  15 Alvenaria de bloco de concreto. e=15cm. aparente, portante
- bloco fck = 4.5 MPA

2,25 m2   R$ 0,00

  16
Caixa e passagem de alvenaria para instalações elétricas,
inclusive escavação. reaterro e botafora

l Unid   R$ 0,00

  17 Parta(PI) 100 x 220cm - porta pivotante em vidro
temperado 10mm com ferragens e mola de piso

2,2 M2   R$ 0,00

  18 Chapisco com argamassa 1:3 (cimento e areia), a colher 136,56 ma   R$ 0,00

  19
Reboco paulista com argamassa 1 :7 (cimento e areia),
desempenado a feltro. e=20mm

136.56 m2   R$ 0,00

  20
Tabeira de granito cinza Corumbá fjameado, e=2cm, largura
de 30cm, assentado com argamassa colante, inclusive
rejunte

28,03 Metro   R$ 0,00

  21 Rodapé em granito cinza Corumbá flameado, H=7cm,
assentado com argamassa colante, inclusive rejunte

46 Metro   R$ 0,00

  22
Peitoril de granito cinza Corumbá flameado, largura de 19cm.
e=2cm, assentado com argamassa corante, inclusive rejunte

1,5 Ma   R$ 0,00

  23 Impermeabilização com manta asfástica 4mm, antiraiz 3,25 Mz   R$ 0,00

  24 Manta do tipo Bidin para jardim 3.25 M2   R$ 0,00

  25 Contrapiso e=5cm 64,32 m2   R$ 0,00

  26
Piso em granito cinza Corumbá em placas 50x50cm. e=2cm,
acabamento flameado, assentado com argamassa colante.
inclusive rejunte

5 m2   R$ 0,00

  27
Piso em manta vinílica (ref. Pavifloor. linha Eclipse Premiun.
cor 21020026 Classic», e=2mm, mais suporte curvo para
arremate

42 M2   R$ 0,00

  28
Piso da escada em granito cinza Corumbá. e=2cm.
acabamento flameado, assentado com argamassa colante,
inclusive rejunte

10 m2   R$ 0,00

  29 Piso de sinalização de alerta em placa 25x25cm de
borracha, colada sobre piso existente

70 Unid   R$ 0,00

  30
Pintura acrílica com massa acrílica em interior. inclusive
fundo selador

136.56 m2   R$ 0,00
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Local e data

Assinatura do Representante legal da empresa / Responsável pela cotação
Carimbo da empresa

OBS.: Rubricar todas as páginas, assinar e carimbar esta última.
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Lote no Item na Bem/Serviço Quantidade Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

  31
Pintura esmalte sobre fundo anticorrasivo em peças
metálicas 27,06 Mz   R$ 0,00

  32

Guarda corpo em aço galvanizado com montantes verticais e
horizontais a40mm. longarinas verticais 020mm, inclusive
fixação no piso com chapa metálica

25,72 Metro   R$ 0,00

  33
Corrimão em duas alturas (h=92,0cm e h=70.0cm) em aço
galvanizado pintado, seção circular a40mm. fixado no
guarda corpo ou chumbado na alvenaria, conforme projeto

51,44 Metro   R$ 0,00

  34
Recomposição de gramado do jardim, plantio de grama
esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação
por 30 dias

6,71 M2   R$ 0,00

  35 Desmobilização do canteiro 0,50 %   R$ 0,00

  36 Limpeza geral da obra - área de construção 65,68 m2   R$ 0,00

  Subtotal R$ 0,00

  37 BDI (percentual aplicado sobre o subtotal) 1,00 o,oo% R$ 0,00

Total Geral R$ 0,00
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3 JUSTIFICATIVA DACONTRATAÇÃO

A justificativa para a contratação descrita neste Termo de Referência encontra respaldo na necessidade de se
promover reformas em elementos estruturais do prédio da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de maneira
que sejam corrigidas divergências arquitetânicas referentes às condições de acessibilidade interna.

No que tange aos critérios de acessibilidade universal, destaca-se que o prédio da Câmara foi edificado em
data anterior à legislação vigente. O atual conjunto de leis e normas impõe que na construção ou reforma das
edificações sejam respeitados parâmetros construtivos mínimos necessários que garantam o acesso universal
de pessoas com deficiência. Algumas rampas e corredores internos apresentam características construtivas
divergentes das previstas, especificamente quanto às suas dimensões, ou ainda, até a inexistência de acessos.
Tais situações aspectos se transformam em dificultadores para o trânsito e a circulação interna de pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida no Legislativo Municipal. A estes aspectos, alia-se o fato de ser
esta Casa Legislativa um espaço coletivo de participação popular e, como tal, obrígatariomente deve garantir
condições de acesso ao público.

O conjunto de intervenções previstas no projeto elaborado pela empresa "viabile Planejamento e Projetos
Ltda." visa corrigir as situações apresentadas acima garantindo o acesso universal aos ambientes internos da
CMBH

Considerando a definição trazida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Públicas (Orientação Técnica
02/2009), em conjunto com o Art. 6', Incíso l da Lei 8.666/1993, o objeto desta solicitação caracteriza-se como
OBRA, pois envolve a execução de alterações nas características de partes de uma obra (neste caso, o prédio
da CMBH), mantendo a sua função de utilização atual.

À

N 9 TR (deverá ser preenchido nos casos em que o setor contraía a
produção de TRs e/ou quando Q setor fizer a cotação de preços)

Ne Protocolo Geral da Solicitação Administrativa
ÍPreertchimenta pela SECORC)

TRSECENG N94 2019 í{ 68 /zag

1. SETOR DEMANDANTHSIGLA

Seção de Engenharia DATA: 28/03/2019

2. DESCRIÇÃOSUCINTADADEMANDA

Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de reforma de duas rampas internas
jcorreção de suas dimensões) e da construção de um corredor de acesso interno no prédio da Câmara
Municipal de Belo Horizonte-MG.

4. TIPO

Contrataçãotradicional 1 2 4

5. QUANTITATIVO DE ITENS \:

LOTE
NO

ITEM
Na BEM/SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

Unico l Obra de reforma de duas rampas internas e de
construção de um corredor intemo de acesso. Serviço 1.0

6. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA D0 0BJETO (contemplar também as condições gerais de execução e
de aceitação do objoto)

$

6.1. Obieto:

6.1.1. Constitui obieto deste Termo de Referência a contratação de.empresa de engenharia D#a a
®

T.«,.d.Rfe i,-Vmão02 )q l:)d .Q -5i< B:t
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execução da obra de reforma de duas rampas internas (correção de suas dimensões) e de
construção de um corredor interno de acesso, com o fornecimento de toda a mão de obra,
materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução da obra.

6.1.2. A obra será realizada na sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Avenida dos Andradas, n' 3.100, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

CMBH, localizada à

6.2. Partesintegrantes

6.2.1. Projeto executivo "Acessibilidade -- Adequação rampas hall do restaurante" emitido por
"Viabile Planejamento e Projetos Ltda." desenvolvido sob a responsabilidade técnica da Arquiteta
Fernanda Basques Moura Quíntão -- CAU-MG A 28.168-9.

6.2.2 O projeto citado no subitem anterior é composto dos seguintes documentos

a. Prancha 01/02: Rampa OI
13/12/2017;

Plantas, cortes, detalhes. especificações, Revisão 02, datado em

b. Prancha 02/02: Rampa 02
13/12/2017;

Plantas. cortes, detalhes, especificações, Revisão 02, datado em

c. Memorial descritivo: Projeto de acessibilidade
OI , datado em 14/1 2/20171

rampas 01 e 02 primeiro pavimento. Revisão

d. Planilha orçamentáría
14/12/2017.

Planilha de orçamento reforma acessibilidade. datada em

6.2.3. A execução da obra deverá seguir todas as orientações, condições e detalhamento
constantes no projeto executivo supramencionado. além das demais observações descritas neste
documento.

6.3 Regime de contratação e Critério de adjudicação

6.3.1. Será aditado como regime de contratação o sistema de empreitada por preço unitário.
respeitando os valores apresentados pela empresa na planílha de composição dos custos de sua
proposta comercial.

6.3.2. O critério de adjudicação do objeto a ser adotado será o menor preço global para execução
da obra. considerando o valor apresentado pela empresa em sua proposta comercial.

J

6.4. Condições de participação

6.4.1. Poderá participar do processo de contratação empresa que esteja devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -- CREA.

6.4.2. A empresa deverá apresentar, pelo menos, OI (um) Atestado de Capacidade Técnica
comprovando sua capacidade técnico-operacional. conforme critérios definidos no tópico 13 deste
documento.

6.4.3. A empresa deverá apresentar profissional com formação superior em Engenharia Civil,
detentor de capacidade técnico-profissional comprovada conforme previsto no tópico 22 deste
documento.

6.4.4. Nos termos do Art. 9' da Lei Ro 8.666/93, não poderá participar. direta ou indiretamente. deste
processo de contratação:

O autor do projeto básico ou executivo, seja ele pessoa física ou jurídica;
$

a

b. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo. ou da aual o aytQr dQProjglggqJq djrjgçlltg.gerente. acionisja ou detentor de mais de 5% {;ü

Tempo de Referência -- Versão 02
/
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(cinco por cento) do capital com direto a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado

6.4.5. Para fins do disposto na alínea "b" do subitem 6.4.4, considera-se participação indireta a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto. pessoa física ou jurídica. e o licitante ou responsável pelos serviços.
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

6.4.6. É facultado, porém recomendado. que a empresa interessada realize visita técnica para fins
de conhecimento das condições locais. tendo em vista que se trata de serviço que será desenvolvido
em estruturas e ambientes já existentes, o que poderá influenciar na elaboração e na apresentação
de sua proposta comercial. A visita poderá ser agendada pela empresa junto à Seção de
Engenharia. pessoalmente. na sala A-122 da sede da CMBH localizada na Avenida dos Andradas.
n' 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG ou através do telefone (31) 3555.1125.
restringindo-se aos dias úteis (segunda a sexta-feira) no horário das 9 às 17 horas.

6.4.7. No caso de a empresa optar pela não realização da visita técnica. será de sua única e
exclusiva responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação dos locais de desenvolvimento da obra. não cabendo posterior justificativa ou
transferência de responsabilidade por desconhecimento dos respectivos locais e/ou condições
existentes

6.5. Orientações executivas

6.5.1. Os procedimentos descritos neste documento formam o conjunto de parâmetros mínimos
necessários que deverão ser observados na execução dos serviços previstos, considerando a
alocação de mão de obra, o fornecimento dos materiais, o uso de equipamentos, o uso de máquinas
e de ferramentas, dentre outros aspectos inerentes a essa contratação. A descrição apresentada
tem por finalidade orientar a empresa a desenvolver a sua proposta comercial de acordo com os
serviços pretendidos.

6.5.2. A execução prevista engloba os serviços de correção das dimensões e execução dos demais
serviços inerentes (demolições, instalações de guarda-corpos e corrimãos, correção de degraus,
etc.) em duas rampas existentes no lo pavimento do prédio principal da CMBH, além de intervenção
em estruturas de alvenaria e esquadrias para criação de um corredor de acesso interno.

6.5.3. Os trabalhos previstos deverão ser executados em etapa única e de maneira contínua e
ininterrupta, considerando a data de início até a sua entrega completa e definitiva, respeitando o
prazo total definido neste documento.

6.5.4. A fiscalização da CMBH emitirá Ordem de Início de Serviço específica para a execução da
obra

6.5.5. Antes da data prevista para início da obra. a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização
da CMBH relação de profissionais que executarão os serviços, constando nome e número de
documento de cada profissional, inclusive do Responsável Técnico.

6.5.6. A relação supracitada poderá sofrer modificações. desde que a empresa comunique
formalmente a alteração. Caso a alteração seja do Responsável Técnico, além da comunicação
formal. a CONTRATADA deverá encaminhar a nova Anotação de Responsabilidade Técnica retirada
em nome do profissional substituto.

a. Dentre os profissionais constantes da relação, a CONTRATADA deverá indicar um
profissional com formação superior em Engenharia Civil para ser o Responsável Técnico da obra,
respeitando às demais condições previstas no tópico 22 deste documento. {

®
b. Durante a execução dos trabalhos. todos os profissionais alagados pela CONTRATADA
deverão utilizar uniformes completos e compatíveis com os trabalhos e crachás de identificação. >c

Termo de Referência - Versão 02

q



a

CÂMARA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

SOLICITAÇÃO ADMI

TERMO DE REF

2 4 Piar 2Ülg

ferramentas, máquinas e de equipamentos necessários para a completa execução do objeto.

6.5,8. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços previstos seguindo, rigorosamente. as
orientações, as condições e o detalhamento definidos nos documentos citados no subitem 6.2 deste
documento, principalmente no que tange aos materiais e à metodologia executiva a ser aditada.

6.5.9. Todo material utilizado pela CONTRATADA na execução da obra deverá ser novo. de
primeiro uso, não apresentar defeitos ou imperfeições e seguir às especificações definidas pelo

a. As indicações de marcas expressas no referido projeto são apenas referenciais, podendo ser
trocadas por outras de igual ou superior padrão de resistência. de desempenho, de qualidade, de
produtividade, de durabilidade. de aplicação, dentre outras características compatíveis com a marca
de referência mencionada, desde que aprovada pela fiscalização da CMBH.

b. Todas as recomendações estabelecidas pelos fabricantes dos materiais a serem empregados
na obra deverão ser rigorosamente respeitadas para aplicação dos materiais empregados.

c. Qualquer solicitação de substituição de material feita pela fiscalização da CMBH pelas razões
expressas no subitem 6.5.9 deverá ser prontamente atendida pela CONTRATADA, sendo que todo
material que for rejeitado deverá ser retirado da obra e substituído por outro no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.

6.5.10.0s trabalhos deverão ser conduzidos em harmonia com as atividades da CMBH, de modo
que não sejam causados transtornos no desenvolvimento das mesmas. Assim. toda e qualquer
atividade que provoque desconforto visual, olfativo, auditivo ou de qualquer outra natureza que
implique prejuízo no desempenho das atividades de vereadores, servidores e demais pessoas,
deverá ser transferida para horários e dias distintos daqueles considerados como normais de
funcionamento da CMBH.

projetistaroJ S

a. São considerados como dias e horários normais de funcionamento da CMBH. os dias úteis
de segunda a sexta-feira entre 07:30 e 19:00 horas.

b. Toda execução de trabalhos deverá ser planejada e acordada com antecedência mínima de
24 horas junto à fiscalização da CMBH, inclusive aqueles transferidos para períodos fora do
expediente normal de funcionamento. quando será emitida autorização específica para tal pela
fiscalização da CMBH.

6.5.11.Caberá à CONTRATADA fornecer e providenciar a instalação de estrutura física do tipo
corra/ne/" (ou outra similar) para funcionar como escritório da obra (Administração LQçgld4ebra

a. Considera-se AdministraçãQj:Qçgl dxebra a estrutura física necessária para condução e
apoio à execução dos serviços, sendo composta de pessoal técnico e administrativo, espaço físico e
material de apoio para o seu funcionamento como escritório de obra (leitura de projetos, reunião de
equipe, preenchimento de diários de obra, etc.) e como local para guarda de material, de
equipamentos, de ferramentas. etc.

b. A estrutura deverá ser instalada em área externa do prédio principal da CMBH indicada pela
fiscalização da CMBH. Todos os custos relacionados ao seu funcionamento, sua manutenção e sua
instalação deverão estar inclusos e previstos nos custos da CONTRATADA. especificamente no item
da Administração Local da composição do BDI.

c. O dimensionamento e a quantificação da estrutura serão de única e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, devendo, para tanto. serem observadas todas as premissas
legais etrabalhistas. 6
d. A CMBH cederá espaço de refeitório e de sanitários para uso pelos profissionais.alagados na
prestação dos serviços, ficando a cargo da CONTRATADA a utilização dos mesmos.

®'
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arcar com os custos das redes provisórias do mesmo e de interligação com a rede da CMBH.

6.5.12.A CONTRATADA deverá manter um Diário de Obras no escritório. Este documento deverá
ser preenchido diariamente com registro do andamento das etapas de trabalho, das alterações de
projeto que porventura ocorram e de todos os detalhes pertinentes e necessários ao entendimento
da fiscalização da CMBH. O Diário de Obras deverá ser assinado pelo Responsável Técnico da
CC)NTRATADA e pela fiscalização da CMBH. '

6.5.13. Todos os locais de execução da obra. previamente ao seu início. deverão ser sinalizados e
protegidos com instrumentos que permitam a identificação destes locais (tapumes, fitas zebradas,
cones, placas de sinalização. outros) de forma a garantir a segurança das pessoas, das instalações
e dos profissionais envolvidos, além de evitar o acesso de pessoas estranhas aos trabalhos..

6.5.14.Caberá à CONTRATADA providenciar, às suas expensas, todos os equipamentos
necessários ao transporte manual ou mecânico, ao descarte dos materiais empregados na obra,
além daqueles necessários ao acesso e à proteção dos locais de execução dos serviços.

6.5.15. Todos os locais de intervenção deverão passar por limpeza completa diariamente ao final do
expediente ou quando necessário. Todos os resíduos gerados decorrentes da prestação dos
serviços deverão ser transportados e acondicionados em locais apropriados fornecidos pela
CONTRATADA até o seu descarte final.

a. O descarte final dos resíduos deverá ser providenciado pela CONTRATADA, seja através de
caçambas ou caminhões próprios para local específico, conforme previsto em legislação. A
fiscalização da CMBH poderá solicitar o comprovante de destinação dos resíduos, obrigando-se a
CONTRATADA a apresenta-lo.

6.5.16. Durante todo o período de execução das obras, a CONTRATADA deverá atentar para todas
as leis, normas e portarias de segurança aplicáveis e vigentes.

6.5.17.A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, dispor a seus funcionários equipamentos de
proteção individual e coletiva (EPI's e EPC's) adequados à execução das atividades. Os
equipamentos de segurança utilizados deverão apresentar Certificado de Aprovação da ABNT. A
inobservância desta situação poderá acarretar em suspensão dos trabalhos até que a mesma seja
sanada

6.5.18.A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando entender necessário ou a critério da
fiscalização da CMBH, um profissional com formação em Segurança do Trabalho para acompanhar
os trabalhos e responder sobre todas as questões envolvendo os aspectos de riscos inerentes ao
objeto contratado. Caberá a este profissional indicar e verificar o carreto uso dos equipamentos de
proteção individual ou coletiva e orientar os profissionais quanto aos procedimentos de segurança
que deverão serobservados.

a. A disponibilização do profissional citado no subitem 6.5.18 não representará em custo
adicional para a CMBH. devendo tal previsão ser inclusa nos percentuais da composição do BDI da
empresa

6.5.19.Com o objetivo de que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma organizada. a
CONTRATADA deverá atentar-se para definição de uma sequência das atividades respeitando a
hierarquia executiva entre as mesmas

6.5.20.Todas as divergências encontradas entre o prometo elaborado pela empresa "Viabile
Plgnejgnlqnle g..EIQiglQg..Ltda. e as situações levantadas em campo, as quais comprometam a
execução dos serviços, deverão ser imediatamente comunicadas à fiscalização da CMBH.

a. Caberá à fiscalização da CMBH o cantata junto à empresa responsável pelo projeto para
marcação de reunião com vistas a sanar as dúvidas existentes..,,,,,?g

ê
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b. Caso as divergências impliquem em alteração do projeto. a empresa projetista deverá
autorizar as mudanças, sejam de caráter conceitual ou de cálculo.

c. Ao final dos trabalhos a CONTRATADA, responsável pela execução, deverá entregar o
projeto "As Bu#f" constando todas as alterações que venham a ocorrer. A entrega do projeto citado
deverá ser feita em mídia eletrõníca (CD ou DVD) e em 01 (uma) cópia impressa (papel sulfite em
formato e escala compatíveis com os desenhos elaborados). sendo a CONTRATADA. responsável
por todos os custos envolvidos na elaboração deste documento.

6.6. Proposta Comercial

6.6.1. A empresa deverá apresentar sua proposta orçamentária utilizando o Modelo de Proposta
Comercial anexo a este Termo de Referência, informando os preços unitários e os preços globais
para todos os itens integrantes da planilha, mantendo-se as quantidades definidas e suas
respectivas unidades.

6.6.2. A empresa deverá apresentar, de maneira detalhada e observando o padrão constante no
Modelo de Proposta Comercial os percentuais referentes aos custos índiretos (BDI) para execução
completa da obra. A empresa poderá apresentar os percentuais para os itens componentes de BDI
que melhor Ihe convier. respeitando os limites estabelecidos no modelo disponibilizado.

6.6.3. Qualquer custo, direto ou indíreto, que não tenha sido previsto pela empresa em sua proposta
comercial será considerado embutido nos percentuais referentes às despesas financeiras e ao lucro
da mesma

6.6.4. Na apresentação da proposta comercial, a empresa deverá, gb!!gglg!!a!!!gele, utilizar o
Modelo de Porposta Comercial (arquivo de Excel), devidamente preenchido com
apresentação dos resultados de cálculos, constando data, carimbo da empresa e assinatura
do responsável pela elaboração da mesma.

6.7. Critérios de medição

6.7.1. A fiscalização da CMBH. conjuntamente com o representante da CONTRATADA, realizará as
medições de forma a verificar o andamento da obra. As medições serão realizadas obedecendo ao
seguinte cronograma:

a. la medição: 15 (quinze) dias úteis após a data de início dos serviços ou no primeiro dia útil
subsequente ao vencimento deste prazo;

b. 2' medição: 15 (quinze) dias úteis após a data da primeira medição ou no primeiro dia útil
subsequente ao vencimento deste prazo;

c. 3' medição: na entrega final e conclusão do objeto contratado.

6.7.2. Efetuadas as medições, será emitido o Termo de Aceite atestando o percentual físico de
andamento da obra, bem como o percentual financeiro equivalente aos serviços cumpridos até a
medição em questão.

6.7.3. Caso a CONTRATADA realize a execução completa do objeto antes do prazo previsto para
ocorrência de qualquer uma das etapas de medição, todas as medições seguintes, e ainda não
realizadas, serão antecipadas de forma que possa ser apurada e atestada a execução satisfatória do
objeto contratado, emitindo-se o Termo de Aceite correspondente e dando a consequente liquidação
para fins de faturamento.

6.7.4. A emissão dos Termos de Aceite está condicionada à entrega para a fiscalização da CMBH
da seguinte documentação por parte da CONTRATADA:

a. Diário de Obras emitido pela CONTRATADA e assinado em conjunto pela fiscalizaçãol
6
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b. Relatório fotográfico da etapa da obra concluída referente à medição em questão

6.8 Acompanhamento e fiscalização da prestação dos.serviços

6.8.1. O objeto desta contratação será passível de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação de representante da Seção de Engenharia (SECENG) da CMBH, devidamente designado.

6.8.2. A fiscalização é exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Pública, de seus agentes ou de prepostos.

6.8.3. A fiscalização da CMBH se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto
contratado se em desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo de
Referência e em seus anexos.

6.8.4. Quaisquer exigências da fiscalização. inerentes ao objeto contratado,
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ónus para a CMBH.

deverão ser

6.8.5. Caberá à fiscalização a emissão da Ordem de Início de Serviço para autorizar o início da
execução dos serviços.

6.8.6. Caberá à fiscalização a emissão de Termo de Aceite nas entregas parciais e final do objeto
contratado.

6.8.7. Os recebimentos parciais e finais do objeto somente se efetivarão após a atestação pela
fiscalização da CMBH de que o mesmo foi prestado de acordo com todas as exigências previstas. n

6.9. Obrigações da CONTRATADA

6.9.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além da demais já previstas neste documento, as
seguintes responsabilidades:

a. Caberá à CONTRATADA administrar todos os materiais e toda a mão de obra empregados
na execução da obra de forma que seja garantida a carreta aplicação dos mesmos, respeitando as
orientações descritas neste documento e em seus anexos, além daquelas constantes nas normas
técnicas recomendáveis e pertinentes aa objeto. Desta forma, a ocorrência de perdas, de
desperdícios, de discordâncias com as características previstas. de danos e da consequentemente
substituição de materiais empregados será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. cabendo à mesma proceder à substituição dos itens em desacordo.

d

b. Entregar todos os serviços previstos neste documento e de acordo com as condições e prazo
nele estabelecidos, principalmente aquelas constantes do projeto da empresa "Viabile
Planeiamento e Proietos Ltda,l!

c. Retirar, e arcar com os custos, a Anotação de Responsabilidade Técnica -- ART referente ao
objeto deste documento emitida pelo respectivo Conselho Regional.

d. Cumprir todas as normas técnicas, códigos, leis e demais aspectos regulatórios concernentes
ao objeto contratado.

e. Arcar com todos os custos diretos ou indiretos decorrentes da execução do objeto contratado.

f. Fornecer aos profissionais envolvidos na execução da obra todos e quaisquer materiais,
equipamentos e ferramentas necessários à prestação dos mesmos. principalmente os equipamentos
de proteção individual e coletiva.

g. Informar à fiscalização da CMBH qualquer situação que implique em dificuldade, adiamento
ou impedimento da execução do objeto contratado.

h. Responder, integralmente. -or todo e Qualquer dano ou oreiuízo causado às instalações da-4.4

a
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CMBH ou a terceiros provocado por seus profissionais em decorrência da execução do objeto.

i. Responder pelo comportamento de seus profissionais envolvidos na execução do objeto,
orientando-os quanto ao cumprimento das regras internas, quanto aos aspectos morais e quanto aos
aspectos de sociabilidade.

j. Reparar. corrigir, reconstruir ou substituir, às suas custas, no total ou em parte, todo material
ou serviço em que sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes execução ou dos
materiais empregados.

6.10. Obrigações da CMBH:

6.10.1. Constituem obrigações da CMBH. além daquelas já previstas neste documento, as seguintes
responsabilidades:

a. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa executar o objeto.

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

c. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto.

d. Notificar a CONTRATADA acerca da ocorrência de eventuais imperfeições na execução do
objeto.

e. Efetuar à CONTRATADA o pagamento resultante da execução do objeto.

f. Fornecer informações, esclarecimentos e cópias físicas de projetos dos locais que sofrerão
as intervenções, desde que solicitados pela empresa e sejam referentes aos problemas que
ensejaram esta contratação.  
7. LOCAL E HORÁRIO PARA A ENTREGA DO BEM OU PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Os serviços serão desenvolvidos n8 sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte, localizado à Avenida dos
Andradas, n9 3.100, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG.

Os trabalhos poderão ser executados, tanto nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido
entre 07:30 e 19:00 heras, quanto fora destes dias e horários, conforme cronograma a ser definido entre a
CONTRATADA e a fiscalização antes do início dos serviços. ã
8. FORMA DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO \

F Única

Para ositens:

r' Constante r . . .... .
Para ositens: \ ,.t.,. Ur

r Parcelada

Para ositens:
Definir forma de parcelamento:

J

9. PRAZO PARA A ENTREGA DO BEM OU PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Início da prestação do serviço, a partir da emissão da Ordem de Compra, no seguinte prazo:
até lO (dez) dias utéís.

9.1 - No prazo acima já estão considerados todos aqueles necessários à mobilização de mão de obra e para a  
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aquisição dos materiais e das acessórios inerentes à execução do objeto contratado.  
10. PRAZO FINAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
Execução do serviço no seguinte prazo a contar do início da sua prestação: até 60 (sessenta)
dias utéis.

10.1 - No prazo definido acima, não serão considerados os períodos de interrupção e/ou paralisação que

forem de responsabilidade da CMBH, sendo que, os mesmos serão acrescidos ao prazo total ao final da

execução do objeto.  
1 1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA O BEM OU SERVIÇO (refere-se à garantia quanto aos

vícios (defeitos) dos produtos ou dos serviços)  
É caso de exigência de garantia com prazo superior ao previsto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 26, Lei 8.078/1 990)?

Sím. Prazo da garantia e justificativa:

11.1 - Gara nua dos Serviços:

a) Conforme previsto no Art. 618 do Código Civil, a empresa deverá emitir garantia de 5 (cinco) anos referente
ao objeto contratado. Desta forma, a ocorrência de falhas ou defeitos, visíveis ou não, durante o período de
garantia deverão ser corrigidos pela empresa, mediante o seu acionamento pela fiscalização da CMBH.

b) A garantia terá início no primeiro dia subsequente à emissão do Termo de Aceite Definitivo da obra.

c) Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá prestar, sem nenhum ónus para a CMBH,
suporte de serviços(assistência técnica) contra defeitos e vícios constatados e relacionados diretamente com
a execução dos mesmos.

d) Caberá à fiscalização da CMBH acíonar a CONTRATADA formalmente para cumprimento da garantia. Após a
comunicação formal feita pela CMBH, a CONTRATADA deverá enviar um profissional com capacidade técnica e
conhecimento suficientes para avaliação do problema detectado, obedecendo, para tal, ao prazo máximo de
72(setenta e duas) horas para o atendimento, sob pena de a empresa responder pela omissão.

e) Avaliado e identificado o problema. a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização da CMBH um relatório
constando as estruturas acometidas, o grau de comprometimento e o prazo para correção do problema.
Ficando certo que, a CONTRATADA deverá iniciar os serviços corretivos no prazo máximo de 2 (dois) dias utéis

após o diagnóstico realizado, estando estes cobertos pela garantia e, desta forma, não representando nenhum
ónus para a CMBH.  
12. GARANTIA CONTRATUAL (refere-se à garantia do adimplemento e do fiel cumprimento das

obrigações assumidas pela contratada, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993) ,\  
Exigência de garantia contratual?

Não.

Observação: conforme art. 56 da Lei 8.666/1993, a referida garantia não excederá a 5% do
valor do contrato. salvo para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo
alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, quando o limite poderá ser
elevado para até 1 0%.  
13. DOCUMENTOS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO  
r' Nenhum l í4 ...o 2019 l .?/' 
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17 Atestado de Capacidade Técnica

r Declaração de Disponibilidade de Pessoal

r' Declaração de Disponibilidade de Equipamentos

17 Registros de Profissional/Empresa

r Certidão de.Falência/Recuperação Judicial { '(l/si

r' Análise de Índices Financeiros

r Outro:

Justificativa(s) e condições para o(s) documento(s) exigido(s):

13.1 - A empresa interessada em participar do processo de contratação deverá comprovar ser detentora de
capacidade técnico-operacional para a execução do objeto descrito neste documento.

a. A comprovação dar-se-á mediante a apresentação de pelo menos l (um) Atestado de Capacidade Técnica
emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, constando o nome e o CNPJ da licitante
comprovando que a empresa desenvolveu de forma prévia e satisfatória "EXECUÇÃO DE OBRA OU DE
REFORMA PREDIAL"

b. A solicitação de apresentação do Atestado de Capacidade Técnica se deve pela necessidade de a empresa
demonstrar que possui capacidade técnica-operacional compatível com aquelas exigidas neste documento,
assegurando que a mesma possui experiência e conhecimento suficiente para interpretação, condução e
execução do objeto e das informações contidas no Termo de Referência. Esta exigência encontra respaldo no
Incisa l do parágrafo le do Art. 30 da Lei n9 8.666/93. Ressalta-se ainda, que foi solicitado a apresentação de

apenas l(um) atestado, demonstrando razoabilidade com o objeto e não restringindo a participação das
empresas.

13.2. A solicitação de Registro de Empresa refere-se exclusivamente ao registro da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, justificando esta solicitação no aspecto de que a empresa para
prestar serviços da natureza daqueles descritos neste Termo de Referência, somente poderá executa-los
mediante tal comprovação, conforme estabelecido no Art. 15 da Lei ng 5.194/66 e no Art. 30 da Leí ng
8.666/93.

a. A solicitação de registro refere-se exclusivamente ao registro da empresa junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA, justificando esta solicitação no aspecto de que a empresa para prestar
serviços da natureza do objeto deste Termo de Referência, somente poderá executa-los mediante tal NS
comprovação, conforme estabelecido no Art. 15 da Lei n9 5.194/66 e no Art. 30 da Lei n9 8.666/93.

k

14.NECESSIDADE DEAMOSTRA  
Não.  

15.CONDIÇÕES DEPAGAMENTO  
As condições de pagamento são as previstas nos modelos de Minuta de
Contrato/Contratação nor Nota de Ernpe11be disponíveis no Portal da CMBH.

Existem adaptações a serem consideradas nas condições e nos prazos de pagamento para
atendimento ao objeto especificado?

Não.

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edita 
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e seus anexos. prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.  
16.FATURAMENTO  
O fatu ramento será realizado:

Por evento. \ ....,..g?

Observação: +

16.1 - Os faturamentos serão realizados de acordo com as medições efetuadas, atestado através da emissão

do Termo de Aceite pela fiscalização da CMBH referente ao percentual físico e financeiro concluídos.

16.2 - Para fins de faturamento, a CONTRATADA fará jus ao percentual financeiro equivalente ao percentual

físico medido, o qual será o resultado da multiplicação dos valores unitários dos itens executados pelos seus
respectivos quantitativos.

a. Os valores unitários dos itens serão retirados da planílha orçamentáría apresentada pela CONTRATADA em

sua proposta comercial.

16.3 - O percentual de faturamento fica limitado ao máximo de 30%(trinta por cento) por medição realizada,
independente de ter ocorrido execução com percentual físico superior a este limite, exceto no caso de a
CONTRATADA concluir a obra antes do prazo previsto para ocorrência das medições ainda não realizadas.

16.4 - Em hipótese alguma, a CMBH efetuará pagamento antecipada. Somente serão pagos os serviços
efetivamente prestados pela CONTRATADA. medidos e aceitas pela CMBH.

17.PENALIDADES  
As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria 16.707/2016, constantes nos
modelos de Minuta de Contrato/çQQt disponíveis no Portal da
CMBH.

Existem adaptações a serem consideradas nas penalidades para atendimento ao objeto
especificado?

Não.

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.  
18.GESTORDACONTRATAÇAO  
O Gestor será o titular do seguinte setor: Seção de Engenharia  
i9.FiSCALDACONTnATAÇAO Q

Será designado Fiscal para esta contratação? Em caso negativo, o Gestor será responsável
pela fiscalização. .../ é
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Sim. Nome do fiscal: Eduardo Balduino, Eymard Júnior e Davísson da Mata  
20.VIGENCIA DACONTRATAÇAO  

Início da vigência:

A partir da assinatura do contrato/emissão da nota de empenho. # 2 4 MAÍ ?nlq

©

Duração da vigência:
N' de meses: 6 (seis) meses a partir da data de assinatura do contrato.

O término da vigência contratual não interrompe a garantia prevista no subitem ll deste documento e nem

desobriga a CONTRATADA de prestar a assistência técnica dentro do prazo da referida garantia.

Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo
período solicitado:

Observações:

- Em caso de Registro de Preços, a vigência da ata será de 12 (doze) meses, conforme minuta
padrão de Ata de Registro de Preços. A vigência de que trata este campo se refere à contratação.  
21.POSSIBILIDADE DEPRORROGAÇAO  

Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1 993, a presente contratação:
Poderá ser prorrogada, por estar contemplada nas metas estabelecidas no Plano Plurianual.  
 

22.INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES  
22.1. A CONTRATADA deverá apresentar. em até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do
contrato. a relação dos profissionais que comporão a equipe técnica, com a indicação do
Responsável Técnico, o qual deverá possuir formação em Engenharia Civil, acompanhada da
seguinte documentação:

22.1.1. Certidão de Registro ou de inscrição do profissional Responsável Técnico junto ao CREA/MG
ou visto neste Conselho, caso seja de outro estado.

22.1.2.Certidão de Acervo Técnico (CAT) do Responsável Técnico, emitida pelo CREA. que
comprove a capacidade técnico-profissional do mesmo. respeitando Q requisito abaixo:

a. Atuação como Responsável Técnico na execução d .

22.1.3. Comprovação de vínculo profissional estabelecido entre o profissional e a empresa. o qual
poderá ser demonstrado por meio de documento que crie relação entre a empresa e o profissional
através da apresentação de: contrato ou estatuto social; registro em CTPS; contrato de prestação de
serviços vigente ou termo de compromisso de vinculação futura condicionado aa êxito na
contratação.

22.1 .4.Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto desta contratação. emitida pelo
Conselho Regional de Agronomia e Engenharia em nome do Responsável Técnico indiciado pela
CONTRATADA.

Ç
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22.4.1.A solicitação de substituição do profissional deverá ser feita formalmente pela CONTRATADA
através de comunicação endereçada à fiscalização da CMBH. A solicitação de substituição deverá
ser aprovada pela fiscalização da CMBH para a sua efetivação.

22.4.2. A eventual substituição do profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como
motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, principalmente quanto à
alegação de desconhecimento do escapo dos serviços a serem prestados.
22.4.3.A ausência da indicação de Responsável Técnico ou a omissão do mesmo durante o
exercício das atividades implicará na responsabilização da CONTRATADA por quaisquer danos ou
prejuízos causados às instalações ou ao património da CMBH.
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Na Item Unid. Quant.
Média dos preços dos
orçamentos coletados

unitário total

l Administração / Gerenciamento de obra mes 1,00 R$ 7.241.79 R$ 7.241,79

2 Tapume com vedação m 29.21 R$ 50.42 R$ 1.472.71

3 Demolição de piso existente e retiradas de material de
regularização até 3cm, inclusive afastamento

m2 2.33 R$ 14.40 R$ 33.56

4 Demolição de piso em marmorite m2 7,23 R$ 18.00 R$ 130.14

5 Demolição de revestimento de reboco inclusive
afastamento

m2 27.64 R$ 12.46 R$ 344.28

6 Demolição manual de alvenaria inclusive afastamento m2 2.89 R$ 65.06 R$ 188.03

7 Retirada de peitoril Metro 5.55 R$ 10.93 R$ 60.68

B Remoção de esquadria metálica. inclusive empilhamento m2 1,28 R$ 42.83 R$ 54.82

9 Transporte de material de demolição em carrinho de mão m 8.45 R$ 45.44 R$ 383.97

10 Transporte de material de demolição em caçamba   8.45 R$ 51 .43 R$ 434.60

1 1 Escavação manual em material de I' categoria   1.78 R$ 37.47 R$ 66.69

12 Bota fo ra com DMT ? 5km rn3.Km 45 R$ 15.99 R$ 71 9.55

13 Baldrame em alvenaria de bloco de concreto cheio (para
instalação do guarda corpo e contenção do jardim)   1,65 R$ 464.81 R$ 766.93

14
Alvenaria de bloco de concreto. e=1 0cm. a revestir.
portante - bloco fck = 4,5 MPA

m 8.36 R$ 49.53 R$ 414.05

15
Alvenaria de bloco de concreto. e=1 5cm, aparente,
cortante - bloco fck = 4,5 MPA

m2 2,25 R$ 57.39 R$ 129.13

16 Caixa e passagem de alvenaria para Instalações
elétricas, inclusive escavação, reaterro e botafora

Unid l R$ 206.00 R$ 206.00

17
Porta (PI) 1 00 x 220cm - porta pivotante em vidro
temperado l Omm com ferragens e mola de piso

m2 2.2 R$ 983.56 R$ 2.163.83

18 Chapisco com argamassa 1 :3 (cimento e areia), a colher m 136.56 R$ 5,83 R$ 796.42

19
Reboco paulista com argamassa 1 :7 (cimento e areia),
desempenado a feltro. e=20mm

m 136.56 R$ 18.88 R$ 2.578.53

20
Tabeira de granito cinza Corumbá flameado. e=2cm
argura de 30cm, assentado com argamassa corante,
nclusive rejunte

Metro 2B,03 R$ 68.58 R$ 1.922.35

21
Rodapé em granito cinza Corumbá Hameado. H=7cm
assentado com argamassa Galante, inclusive rejunte

Metro 46 R$ 34.22 R$ 1.574.03

22
Peitoril de granito cinza Corumbá flameado. largura de
1 9cm. e=2cm. assentado com argamassa corante,
nclusive reiunte

m2 1.5 R$ 292.31 R$ 438.46

23 Impermeabilização com manta asfástica 4mm. antiraiz m2 3,25 R$ 79.03 R$ 256.83

24 Manta do tipo Bldin para jardim   3.25 R$ 17.36 R$ 56.43
25 Contrapiso e=5cm   64.32 R$ 38.21 R$ 2.457.80

26

Piso em granito cinza Corumbá em placas 50x50cm,
e=2cm. acabamento flameado. assentado com
argamassa Galante, inclusive rejunte

m 5 R$ 235.17 R$ 1.175.84

27

Piso em manta vinílica (ref. Pavifloor, linha Eclipse
Premiun, cor 21 020026 Classic». e=2mm. mais suporte
curvo para arremate

m2 42 R$ 164.12 R$ 6.893.04

28
Piso da escada em granito cinza Corumbá, e=2cm
acabamento flameado. assentado com argamassa
Galante,inclusive rejunte

m2 10 R$ 270.08 R$ 2.700.76

29 Piso de sinalização de alerta em placa 25x25cm de
borracha. colada sobre piso existente

Unid 70 R$ 11.40 R$ 797.72

30
Pintura acrílica com massa acrítica em interior. inclusive
fundo selador

m 136.56 R$ 16.31 R$ 2.227.02

31
Pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo em peças
metálicas

m 27.06 R$ 23.82 R$ 644.57

32
Guarda corpo em aço galvanizado com montantes
verticais e horizontais g40mm. longarinas verticais
a20mm. inclusive fixação no piso com chapa metálica

Metro 25.72 R$ 303.27 R$ 7.800.21
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ANEXO Vlll - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e précos.'unitários

NO Item Unid. Quant.
Média dos'preços dos
orçamentos coletados

unitário total

33

Corrimão em duas alturas(h=92,0cm e h=70.0cm) em
aço galvanizado pintado, seção circular g40mm, fixado
no guarda corpo ou chumbado na alvenaria, conforme
projeto

Metro 51,44 R$ 116.36 R$ 5.985.56

34
Recomposição de gramado do jardim. plantio de grama
esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e
conservação por 30 dias   6.71 R$ 18.10 R$ 121.46

35 Desmobiliza o do canteiro 9 50% R$ 1.744.02 R$ 872.00

36 Limpeza geral da obra - área de construção m2 65.68 R$ 2.86 R$ 187.84

        Subtotal = R$ 54.297.62
37 BDI % 29.07% R$ 15.782.28

  Total= R$ 70.079.90
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/EMPREENDEDOR

Nome do Empreendimento: CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Localização: AV. DOS ANDRADAS 3100 SANTA EFIGÊNIA -- BELO HORIZONTE
MG

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Razão Social

ResponsáveILegal

Formação

Registro Profissional
Telefone

Endereço

E-mail :

VIABILE PLANEJAMENTO E PROJETOS UDA

FERNANDA BASQUES MOURA QUINXAO

ARQUITETA E URBANISTA

A-28.168/9

(31)3324-2702

Avenida Augusto de Lima, ng 655, sala 418

fe rna nda @)viabile :ço m:br

Bairro Centro BH - MG

3. LISTA DE PROJETOS CONTRATADOS

Projeto Executivo de Arquitetura
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4. LISTA MESTRA DE PROJETOS

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO

ARQUITETURA

PLANTA DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO
ACABAMENTOS, SEÇAO VERTICAL AA E
BB, DETALHES EXECUTIVOS,

ESPECIFICAÇÃO

l 958-CAM BH-R02-ARQ-Ol-PE-PLANTAS-RAM PA OI 02

PLANTA DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO
ACABAMENTOS, SEÇAO VERTICAL AA E
BB, DETALHES EXECUTIVOS,
ESPECIFICAÇÃO

2 958-CAM BH-R02-ARQ-Ol-PE-PLANTAS-RAM PA 02 02
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5.INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo apresentar as soluções contempladas nos projetos

executivos para atendimento à reforma das rampas de acesso ao Plenário "Amynthas de Barras"

para adequação às normas de acessibilidade

Foram utilizados como referência todos os projetos elaborados pela Viabile Planejamento e

Projetos e suprarrelacíonados.

6. ARQUITETURA

6.1. RAMPA OI - ACESSO LATERAL ESQUERDO

O projeto desenvolvido propõe a adequação da rampa e escada de acesso ao Plenário "Amynthas

de Barros" pelo hall do restaurante às normas de acessibilidade e saída de emergência de

edificação.

A proposta se baseou também na necessidade de aumentar a passagem nivelada para adequação

às dimensões de saída de emergência.

6.1.1. DEMOLIÇÃO

Haverá demolição de todo guarda-corpo e corrimão existentes, do acabamento da escada e

rampa, do piso da rampa para adequação às dimensões, inclinação e material de acabamento.

Haverá também demolição de piso, onde demarcado em projeto, para prolongamento da rampa e

novos aca bamento de piso.

6.1.2. CONSTRUÇÃO

Será construída nova alvenaria lateral da rampa, onde será fixado o novo guarda-corpo e

corrimão. Esta alvenaria será executada em bloco de concreto de 14 cm preenchido com areia,

executada paralelamente ao fechamento lateral existente. Será necessário realizar um enchimento

com caco de bloco celular leve do tipo bloco Sinal entre a nova alvenaria e o fechamento lateral

existente. Tanto a alvenaria nova quanto o enchimento terão um contrapiso para acabamento

superior e execução de tabeira em granito.

A alvenaria nova e as alvenarias danificadas pela obra serão emassadas e pintadas com tinta

acrílica no padrão existente

)
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Será executada nova escada sobre escada existente para adequação do piso e espelho às

dimensões compatíveis com as normas de segurança. Será realizado acabamento desta nova

escada em granito flameado, conforme especificado em projeto.

Para acabamento das rampas será instalado piso em manta de borracha Fademac ou equivalente.

Será instalado piso de alerta em borracha 2 mm colado sobre piso existente, conforme.prgjeto.

6.1.3. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

H'o'ccõ ';õ c
Será instalado novo guardacorpo e corrimão, conforme projeto.

9 Z MAI lnln
L T l !/ql Z.UIU

a
6.2. RAMPA 02 - ACESSO LATERAL DiREiTO H ')

O projeto desenvolvido propõe a adequação da rampa de acesso ao Plenário"y'Amynthas de
Barras" às normas de acessibilidade e saída de emergência de edificação. Será criada também

uma nova rampa do patamar intermediário a ser executado para acesso de funcionários, criando

uma nova rota de fuga.

6.2.1. DEMOLIÇÃO

Haverá demolição de todo guarda-corpo e corrimão existentes, do acabamento e do piso da

rampa para adequação às dimensões, inclinação e material de acabamento. Haverá também

demolição de piso, onde demarcado, para prolongamento da rampa e novos acabamento de piso.

Trecho da mureta de contenção do jardim existente será demolido para a construção de nova

rampa de acesso de funcionários. Será necessário também rebaixar uma caixa de passagem

elétrica, além de remover plantas e terra vegetal do jardim existente.

Será demolida alvenaria assim como duas esquadrias metálicas com vidros para instalação de

porta de vidro para acesso de funcionários.

)

6.2.2. CONSTRUÇÃO

Será construída nova alvenaria lateral da rampa de acesso de funcionários, onde será fixado o

novo guarda-corpo e corrimão. Esta alvenaria será executada em bloco de concreto de ll cm
impermeabilizado com manta asfáltica 3 mm e manta do tipo bidim. Para acabamento superior

será instalado peitoril em granito.
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A alvenaria nova e as alvenarias danificadas pela obra serão emassadas e pintadas com finta

acrílica no padrão existente. Todas as muretas receberão acabamento e granito flameado para

fixação de novo guarda-corpo.

Para acabamento das rampas será instalado piso em manta de borracha Fademac ou equivalente.

Será instalado piso de alerta em borracha 2 mm colado sobre piso existente, conforme projeto.

6.2.3. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

Será instalado novo guarda-corpo e corrimão, conforme projeto

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os componentes a serem utilizados nas instalações deverão obedecer às prescrições das

respectivas normas da ABNT.

Alterações em projetos e especificações deverão ser previamente aprovadas pelos responsáveis

técnicos pelos projetos. Caso ocorram, essas alterações devem ser anotadas em projeto, durante

todo o decorrer da obra, para posterior realização do "as-bu//r' (como construído).

Todos os tipos de materiais a serem adquiridos deverão ser apresentados à fiscalização para

aprovação prévia, principalmente se aplicados materiais similares aos especificados.

Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo üpo de material.

Os termos de garantia dos materiais deverão ser entregues à fiscalização, conjuntamente com a

nota fiscal (ou cópia) de compra antes da última medição.

Os itens a seguir, mesmo que não explicitados nas planilhas, são inerentes à execução das
instalações e fazem parte do escopo da Contratada, logo seus custos devem ser considerados pela

mesma em suas composições de custos:

O corte e recomposição de parede para a instalação dos guarda-corpos e corrimãos.

Os materiais de consumo e as miscelâneas, tais como: fita isolante, arame, proteção de

piso, fita crepe, parafusos, arruelas, buchas, etc..

Escadas, cavaletes e andaimes necessários para instalação de elementos que requeiram

esses recursos. ,e'Ç;Ê. i'..;

Transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos na obra. .#f$g' COÍ'.b

1 2 4 Fiam 28]9

r
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Responsáveis Técnicos
)
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Fernanda Basques Moura Quíntão

Arquiteta e Urbanista

CAU/MG: A28.168-9

VIABILE Planejamento e Projetos

@
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