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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

 

  
 
 

 
 
   

  O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA torna público, para conhecimento de 

todos, que fará realizar, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 006/2014 sede 
da Prefeitura Municipal, na Praça Bernardino de Lima 80, tendo por objeto Aquisição 

de Telas para Caixa D água, conforme Anexo I - Termo de Referência. 
 

  As despesas decorrentes da execução da obra programada correrão à 
conta de recursos próprios da dotação orçamentária do Município. 
 
  O conhecimento das propostas e o início de julgamento dar-se-ão às 
10:00 hs do dia 17 de junho  de 2014. 
 
 
 
 
    Nova Lima, 28 de maio de 2014 
 
 
     

Cássio Magnani Junior 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ADVERTÊNCIAS 

 
 
 

A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, objetivando a 
Aquisição de Telas para Caixa D água, conforme Anexo I – Termo de Referência 

Município de Nova Lima, regula-se por edital constituído de partes e anexos, na 
seguinte seqüência: 

 
PARTE I - NORMAS ESPECIAIS 
PARTE II - NORMAS GERAIS 
PARTE III - NORMAS CONTRATUAIS 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 
 

 

 

Na PARTE I - NORMAS ESPECIAIS estão contidas as disposições aplicáveis 

particularmente a esta licitação. Na PARTE II - NORMAS GERAIS estão as regras 

de procedimento e de julgamento. E na PARTE III - NORMAS CONTRATUAIS, as 
cláusulas e condições gerais que integram o contrato.  
 

O anexo I contém o Termo de Referência. O anexo II indica a Minuta de Contrato.  

 
O edital prevê o procedimento a ser observado pela licitante, em caso de dúvida de 
caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. A entrega de proposta 
presume que a licitante tenha pleno conhecimento e entendimento de todas as 
regras e exigências aqui fixadas, e implica independente de declaração expressa, 
sua concordância e formal aceitação deste edital, razão porque o Município não 
aceitará, a partir daí, qualquer reclamação contra as normas aqui estabelecidas, 
salvo sua prévia e tempestiva impugnação. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

PARTE I 

NORMAS ESPECIAIS 
 

1.1 - OBJETO 

É objeto da presente licitação, fundada no Processo Administrativo nº 286/2014 a 
Aquisição de Telas para Caixa D água, conforme Anexo I – Termo de Referência.  
 

1.2 – MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO. 

Esta licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS – nº 006/2014, se 

processa no tipo menor preço por item. 
 

1.3 - PRAZO DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Os envelopes de habilitação e de proposta de preços de empresa interessada 
em participar da presente licitação deverão ser protocolados diretamente por seu 

representante ou preposto na sede da Prefeitura, Protocolo Geral, até às 10:00 hs 

do 17 de junho de 2014 prazo preclusivo do direito de participação. A abertura os 

envelopes protocolados e o início de julgamento dar-se-ão às 10:15 hs do mesmo 

dia 17 de junho de 2014, em sessão pública a realizar-se na sede da Prefeitura, na 
Praça Bernardino de Lima 80 – Nova Lima / MG. 

 

1.3.1 Os envelopes deverão ser separados, opacos e indevassáveis, contendo os 
seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO 

Comissão Permanente  de Licitação 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

Tomada de Preços Nº. 006/2014  

 
 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Comissão Permanente  de Licitação 

Razão Social e CNPJ da Licitante 

Tomada de Preços  Nº. 006/2014 

 

 

1.4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
1.4.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, 
alterações caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
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b) - Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
c) - Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
d) - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea “a” , “b” e “c”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
1.4.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
1.4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar uma credenciada. 
 
1.4.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, 
deverão apresentar a seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Declaração de enquadramento assinada pelo representante legal da empresa em 
conformidade com a lei 123/2006; 
 
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, datada no máximo de 
90(noventa) dias da data de abertura. 
 
1.4.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original 
para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
 

1.5 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

 

Será admitida a participar da licitação somente empresa que satisfaça todos 
os requisitos a seguir indicados, em documentação apresentada em uma única via: 

 

1.5.1 Habilitação jurídica  

 

a) Certificado de registro cadastral (CRC) vigente, emitido pela Prefeitura 
Municipal de Nova Lima;  
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OBS: As empresas que não possuem o CRC deverão solicitar o 

cadastramento, até 03 (três) dias úteis antes de findar o prazo de entrega das 

propostas.  
 

b) -Ato constitutivo, estatuto ou contrato da sociedade comercial, em vigência e 
devidamente registrado; e, no caso de sociedade por ações, acrescido da prova de 
eleição de seus administradores. 
 

OBS - Na hipótese de empresa estrangeira autorizada a funcionar no País, dela será 
exigida, aditivamente, a apresentação de cópia autenticada do respectivo decreto de 
autorização. 

Nos casos de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a licitante deverá  
apresentar a Certidão Simplificada registrada na Junta Comercial, comprovando seu 
enquadramento como ME ou EPP para  que utilize dos benefícios da lei nº 
123/2006. 
 

1.5.2 - Regularidade fiscal 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, relativo a 
sua sede; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
e relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto da licitação; 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa e tributos 
administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal, esta da sede da 
proponente. 

d) prova de regularidade relativa à seguridade social: do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS -  e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.- FGTS. 
 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

1.5.3 - Qualificação técnica 

 
Prova de aptidão da licitante para desempenho de atividades pertinentes ou 
compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação, mediante 
atestado (s) passado (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
 
 

1.5.4 - Qualificação econômico-financeira 
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a) Certidão negativa de falência e concordata ou Recuperação Judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da licitante, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
anteriores  

 

1.5.5 – Outras Comprovações 

 

a) Declaração de que não emprega mão-de-obra de menores. Ou, empregando-a, 
cumpre a disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 227, com observância 
da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição Federal. 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

 

1.5.6 - Serão aceitos além dos que possuem caráter permanente, documentos que 
expressem respectivas validades, desde que em vigor, ou, quando não declarada 
sua validade pelo emitente, expedidos a 90 (noventa) dias, no máximo, da data 
designada para apresentação das propostas. 

 

1.5.7 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, publicação em órgão da 

imprensa oficial, ou autenticados no Departamento de Contratos e Licitações.    
 

 
Observações: 
 
1.1) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação solicitada para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que apresente alguma restrição, para obter os benefícios da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.  

 
1.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME ou da 
EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
1.3) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
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1. 6 - PROPOSTA DE PREÇOS 

  

O envelope nº 2 conterá a proposta de preços a ser elaborada em papel timbrado da 
licitante, datada e assinada por seu representante legal.  No preço proposto deverão 
tributos como: impostos, frete e demais despesas de expediente, encargos sociais, 
impostos, bonificações e quaisquer outras relativas à obra objeto desta licitação, 
ainda que não especificadas neste edital. 

                                   

1.7 – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

O processamento da licitação observará as regras aplicáveis às licitações em 

geral promovidas pelo Município, contidas na parte II – normas gerais, exceto no 

que contrariarem as estipuladas nesta parte I, especificamente para a presente 
licitação, prevalecendo estas sobre quaisquer outras disposições do edital, em caso 
de divergência. O julgamento se fará de acordo com os seguintes preceitos: 

1.7.1 – Será classificada em primeiro lugar, e assim declarada vencedora do 
certame, a proponente que oferecer o menor preço total, final. 

1.7.2 - As propostas das licitantes deverão atender às regras fixadas no artigo 48 da 
Lei 8.666/93, sendo desclassificada aquela que contrariar qualquer exigência legal 
ou do edital, ou contiver excessivos preços unitários ou total, final. 

 
 

1.8 - PRAZO  

 

1.8.1 – O prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e vinte) dias; 

 

1.8.2 – O prazo de entrega será parcelada mediante solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

1.9 - FONTE DE RECURSOS 

 

Os serviços e obras postos em licitação serão custeados por recursos 
próprios da Prefeitura de Nova Lima, dotação orçamentária nº 10.302.0212 2 .149 f 
670 - R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) da  Secretaria Municipal 
de Saúde. 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

PARTE II 

NORMAS GERAIS 

 

2.1 - REGIME LEGAL 

As licitações de interesse do Município e conseqüentes contratações regem-
se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, na sua redação vigente. 
 

 

2.2 - PARTICIPANTES 

Poderá participar da licitação somente empresa que satisfaça às exigências 

especificadas na parte I – normas especiais, deste edital, vedada, expressamente, 
a formação de consórcios. 

2.2.1 – Está impedida de participar desta licitação a empresa que entre seus 
dirigentes, gerentes e responsáveis técnicos haja alguém que integre o quadro de 
direção ou de pessoal da administração direta ou indireta do Município de Nova 
Lima. 

 

2.3 - PROCEDIMENTO 

 

À empresa licitante cumpre apresentar dois envelopes, numerados, opacos e 
fechados, endereçados ao Município de Nova Lima, contendo, o de número 1 a 
documentação exigida para sua habilitação; e o de número 2 a proposta de preços, 
identificados os envelopes, externamente, apenas quanto ao conteúdo, ao número 
da licitação, ao nome e endereço da participante. 

2.3.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas ou 
rasuras, em papel timbrado da proponente, acompanhada de seus anexos, com 
todas as folhas numeradas e assinadas segundo as competências profissionais de 
seus subscritores. 

2.3.2 – O Município prestará informações e esclarecimentos relativos à presente 
licitação – quando não constituam fatores de privilégio a qualquer licitante – através 
do tele-fax nº (31) 3542-5846, ou pelo e-mail licitacoes@pnl.mg.gov.br   
endereçadas as consultas à Comissão de Licitação. Os casos omissos serão 
dirimidos, em primeira instância, pela Comissão de Licitação, cabendo revisão do 
Prefeito, a pedido da parte interessada. 

2.3.3 - A empresa interessada que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na 
interpretação dos termos deste edital poderá consultar a respeito à Comissão de 
Licitação, através de carta protocolada na Prefeitura, até o quinto dia útil anterior à 
data fixada para abertura das propostas. Todas respostas serão dadas por escrito, 
pela Comissão, podendo ser retiradas, mediante recibo, durante todo o período de 

mailto:licitacoes@pnl.mg.gov.br
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processamento da licitação. A Administração remeterá a todas as licitantes, via fax 
ou e-mail, as respostas dadas. Mas, não aceitará reclamações quanto ao não 
recebimento, já que prevalecerá sempre a obrigação das interessadas em retirar 
cópias oficiais. 

2.3.4 - Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da 
empresa licitante, tão somente seu dirigente, preposto ou procurador, os dois 
últimos credenciados através de documentos a serem entregues, no ato, à 
Comissão de Licitação. O credenciamento deverá outorgar, sob pena de falta de 
representação para o fim específico, dentre outros, poder especial para renunciar ao 
direito de recurso administrativo. 

2.3.5 – Abrindo os trabalhos os representantes das licitantes serão convidados a 
rubricar, juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que contenham 
as propostas de preços das concorrentes, em garantia de sua autenticidade e 
inviolabilidade, prevenindo a hipótese de seu não conhecimento no curso da reunião 
instalada. Em seguida dar-se-á início à abertura dos envelopes que contenham os 
documentos de habilitação, cujo conteúdo será submetido ao exame e rubrica dos 
credenciados que a tanto se interessarem. 

2.3.6 - Concluído o exame da documentação apresentada e formuladas eventuais 
impugnações, cumprirá à Comissão de Licitação, se possível na mesma assentada, 
anunciar sua decisão quanto à habilitação das empresas licitantes e consultá-las 
sobre seu interesse pela interposição de recursos e retenção de prazo para esse 
fim. 

2.3.7 - Havendo protesto por recurso a reunião será suspensa, até que solucionado 
o incidente. Não havendo, proceder-se-á a abertura dos envelopes que encerram as 
propostas de preços, que também serão submetidas ao exame dos interessados. 
Após análise, se possível na mesma assentada e com base nas condições 
preceituadas neste edital, a Comissão pronunciará a classificação final, ou a fará 
publicar no Diário Oficial. 

2.3.8 - À Comissão de Licitação compete consignar em ata circunstanciada todos os 
fatos ocorridos e pronunciados, submetendo o procedimento à homologação do 
Prefeito. 

2.3.9 – O Município se reserva o direito de, por despacho fundamentado do Prefeito, 
e sem que caiba, em qualquer dos casos, à licitante interessada, direito a 
indenização: 

a) revogar a licitação, em razão de interesse público formalmente justificado; 

b) anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida 
em seu curso; 

c) homologar o resultado de julgamento. 

 

2.4 - RECURSOS 

É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que 
dela resulte, a interposição de recursos para o Prefeito, na conformidade dos 
preceitos contidos no artigo 110 da Lei Federal 8.666/93. 
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2.4.1 – Na fase de licitação os recursos serão dirigidos ao Prefeito, através da 
Comissão de Licitação, necessariamente entregues e registrados, em seu original, 
no protocolo geral da Prefeitura. 

 

2.5 – IMPUGNAÇÃO 

 A impugnação de qualquer dos termos deste edital, a teor do disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93, exige protocolo da peça original, 
devidamente assinada pela parte interessada e, no caso de licitante, com cabal 
demonstração desta condição privilegiada. 

2.5.1 – A Administração deverá julgar e responder a impugnação dentro de três dias 
úteis da data de seu protocolamento, cabendo à interessada retirar cópia da 
resposta, mediante recibo, ao final do prazo acima indicado, na sede da Prefeitura. 
A Administração remeterá ainda à impugnante, via e-mail ou via fax, cópia do 
julgamento da impugnação. Mas, não aceitará reclamações quanto ao não 
recebimento, já que prevalecerá sempre a obrigação da interessada em retirar cópia 
da decisão pronunciada. 

 

2.6 – CLÁUSULA DE ADESÃO 

O protocolamento de proposta implica, independentemente de declaração 
expressa por parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste 
edital, seus anexos e especificações – salvo tempestiva e formal impugnação de 
seus termos – bem como implica a obrigação de observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 

 

2.7 - APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

As regras estatuídas nesta parte II - normas gerais se aplicam às licitações 
para a prestação de serviço e execução de obras de interesse do Município, com as 
exceções e alterações que se estabeleçam especialmente, em cada licitação, na 

parte I - normas especiais, que prevalecem sobre quaisquer outras disposições do 
edital e seus anexos, em caso de divergência.  
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PARTE III 

NORMAS CONTRATUAIS 
 

 
 

3.1 - CONTRATAÇÃO 

As contratações de empresa para aquisição de Tela para Caixa D água, 
oriundas de licitações por ele promovidas, assim como os procedimentos que lhes 
derem origem, reger-se-ão pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com suas alterações vigentes e pelas regras fixadas nesta parte III - 

normas contratuais. 

 

3.2 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO 

Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de 
transcrição no instrumento respectivo, o edital de licitação e seus anexos, inclusive a 
proposta de preço oferecida pela licitante contratada. 

 

3.3 – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

3.3.1 - São direitos do Município contratante: 

a) emitir a essencial ordem de serviço inicial, com definição de sua abrangência; 
b) fiscalizar, direta ou indiretamente, os serviços contratados, visando ao 
atendimento das normas técnicas, especificações do Termo de Referência, 
adotando medidas que se revelem necessárias à melhor produtividade ou qualidade 
do objeto contratado; 
c) aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste edital; 
d) solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto 
contratado; 
e) receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e 
acabado, atendidas as normas técnicas que lhe forem pertinentes; 
f) ordenar correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições que se 
fizerem necessárias, tudo a expensas da contratada, na hipótese de vícios, defeitos 
ou incorreções na execução ou no fornecimento do objeto contratado; 
 
3.3.2 - São responsabilidades do Município contratante: 

a) proceder aos pagamentos das despesas originadas da prestação dos serviços 
segundo os prazos e condições fixadas neste edital e na minuta de contrato que o 
integra; 
b) proceder ao reajustamento de preços, nos termos e condições fixadas no edital e 
no contrato, atendidas a legislação federal quanto à periodicidade; 
c) manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 
d) cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a XVI 
do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
3.3.3 - São direitos da contratada: 
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a) receber, livre e desembaraçada, a área ou local em que se implantará o objeto do 
contrato; 
b) receber, dentro do prazo de pagamento fixado no contrato, os valores relativos 
aos serviços executados; 
c) executar, tal como projetado e contratado, o objeto licitado, salvo sua redução no 
limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 
3.3.4 - São responsabilidades da contratada: 

a) prestar a garantia de execução do objeto licitado, precedendo a assinatura do 
contrato; 
b) assinar o contrato elaborado na conformidade da minuta que integra o edital, 
dentro do prazo que lhe for assinado; 
c) executar a obra com estrita obediência dos projetos, das especificações, dos 
detalhes técnicos e das instruções emanadas do contratante, atendendo com 
absoluto rigor as normas da ABNT e as especificações técnicas que lhe forem 
aplicáveis; 
d) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 
e) assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
g) permitir e facilitar à Fiscalização do contratante em qualquer dia e horário, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
h) participar à Fiscalização do contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 
que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de 
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 
i) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação aqui 
exigidas, em especial comprovando, a qualquer tempo, sua constante regularidade 
fiscal; 
j) respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 
sobre execução de serviços em locais públicos; 
k) manter no local da obra preposto aceito pela Administração, com poderes para 
representá-la na execução do contrato; 
l) responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração; 
m) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato; 
n) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
o) cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e 
Higiene do Trabalho, bem como manter os funcionários uniformizados, de acordo 
com modelo da Prefeitura de Nova Lima, com identificação por crachá do 
funcionário em serviço, quando for o caso. 
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3.4 - FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização dos serviços será feita pelo contratante, através da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

3.5 - CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros 
em hipótese alguma.  

 

3.6 - PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após entrega do 
objeto. 

 

3.7 – RESCISÃO E PENALIDADES 

 

O Município poderá promover a rescisão do contrato, se a contratada, além 
dos motivos previstos no artigo 78 da Lei 8666/93: 

a) não observar qualquer prazo estabelecido neste edital, no contrato decorrente ou 
em ordem de serviço expedida. 
b) não observar o nível de qualidade proposto para execução dos serviços e obras; 
c) sub-contratar, total ou parcialmente, o objeto de contrato, sem a prévia e 
expressa autorização do Município; 
d) ceder ou transferir, total ou parcialmente, formal ou informalmente, o contrato a 
terceiros. 

3.7.1 - A rescisão, quando motivada pela Administração contratante, implica a 
faculdade de adoção, pela contratada, dos direitos fixados no § 2º do artigo 79 da 
Lei 8.666/93; quando motivada pela contratada, acarreta a imposição das 
penalidades referidas no artigo 80 da mesma Lei. 

 

3.7.2 - A rescisão será formalizada sem prejuízo da aplicação das seguintes multas: 

 A ocorrência de fato prevista na alínea “a” implica, a critério do Município 
contratante, a imposição da multa diária de valor correspondente a 0,1% (um 
décimo por cento) sobre o valor da etapa prevista no cronograma em atraso; 
ou de até 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
descumprimento do prazo contratual de execução e entrega. 

 A ocorrência de fato prevista na alínea “b” implica, ainda a critério do 
Município, a imposição de multa de valor correspondente a até 2% (dois por 
cento) do valor contratual, sem prejuízo da obrigação de a contratada refazer 
o trabalho recusado. 

 A ocorrência de qualquer fato daqueles previstos nas alíneas “c” e “d” implica, 
também a critério único do Município, a imposição de multa de valor 
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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3.7.3 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, e sim moratório; e 
o seu pagamento não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à contratante ou a 
terceiros. 

3.7.4 - As importâncias relativas às multas aplicadas, se não quitadas diretamente 
pela contratada, ser-lhe-ão descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito, 
respondendo igualmente por elas a garantia prestada; 

3.7.5 - Rescindido o contrato, a contratada: 
I - terá apropriada ou executada pelo Município contratante a garantia 
prestada, até o limite das multas aplicadas e ou indenizações devidas; 
II - terá retido todo o crédito decorrente do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados ao Município ou a terceiros. 

 

 

3.8 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

Constituem condições resolutivas do contrato: 

a) o integral cumprimento do seu objeto e quitação do preço ajustado; 
b) o decurso do prazo de vigência contratual, sem que prorrogado no interesse da 
Administração Pública Municipal; 
c) o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 472 do 
Código Civil Brasileiro. 

3.8.1 - Resolvido o contrato, pelo decurso do prazo de vigência ou por força de 
acordo formal entre as partes, o Município liberará a garantia prestada e pagará à 
contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor 
correspondente aos serviços efetivamente executados e aproveitados. 

 

3.9 - RESPONSABILIDADE CIVIL 

A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a 
responsabilidade exclusiva por danos causados ao Município ou a terceiros, 
inclusive por acidentes e mortes, em conseqüência de falhas na execução dos 
serviços e obras avençados deles resultantes, decorrentes de culpa ou dolo da 
contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 
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3.10 - TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

 
Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem 

seu objeto deverá ser pagos regularmente pela contratada, e por sua conta 
exclusiva.  

 
Competirá igualmente à contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas 

as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social 
pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços avençados. 
 
 
Nova Lima, 28 de maio de 2014 
 

 
 
 

Cássio Magnani Junior 
Prefeito Municipal  

     
 
 
 

Roberto Cotta 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
Aprovo: 
Procuradoria Geral do Município 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM 001 - Tela para caixa d'água 250 litros: Que adapte nos formato redondo, 
quadrado e retangular. Capa para caixa de água, que detém a função de proteção 
contra insetos, principalmente o Aedes Aegypti, confeccionada em tecido telado, 
100% poliéster com multifilamento, contendo a partir de 500 fios/cm² resinado com 
acetato de polivinila, com tratamento anti-fungo, compatível com caixas de formatos 
redondo, quadrado e retangular, com capacidade de 250 litros, possuindo 
cordão/cordões reforçados para fixar na caixa de água. 
1.200 unidades  

 

ITEM 002 - Tela para caixa d'água 500 litros: Que adapte nos formato redondo, 
quadrado e retangular. Capa para caixa de água, que detém a função de proteção 
contra insetos, principalmente o Aedes Aegypti, confeccionada em tecido telado, 
100% poliéster com multifilamento, contendo a partir de 500 fios/cm² resinado com 
acetato de polivinila, com tratamento anti-fungo, compatível com caixas de formatos 
redondo, quadrado e retangular, com capacidade de 500 litros, possuindo 
cordão/cordões reforçados para fixar na caixa de água. 
1.200 unidades  

 

ITEM 003 - Tela para caixa d'água 1000 litros: Que adapte nos formato redondo, 
quadrado e retangular. Capa para caixa de água, que detém a função de proteção 
contra insetos, principalmente o Aedes Aegypti, confeccionada em tecido telado, 
100% poliéster com multifilamento, contendo a partir de 500 fios/cm² resinado com 
acetato de polivinila, com tratamento anti-fungo, compatível com caixas de formatos 
redondo, quadrado e retangular, com capacidade de 1000 litros, possuindo 
cordão/cordões reforçados para fixar na caixa de água. 
1.200 unidades  

 

Cronograma de fornecimento: 
 
Entrega parcelada em 2 vezes, a primeira entrega deverá ser imediata de 1800 
telas, sendo 600 com capacidade de 250 litros, 600 com capacidade de 500 litros e 
600 com capacidade de 1000 litros nos formatos: redondo, quadrado e retangular. O 
restante deverá ser entregue após 90 dias. 
 

Prazos e condições de garantia: 
 
As telas deverão ter durabilidade mínima de 12 meses, após sua instalação estando 
sujeitas às intempéries da natureza. 
 

Local de entrega: 
 
Almoxarifado Central 
Érica Alves Pereira 
Tel.: (31) 3541-4420 
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SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde 
Prefeitura Municipal de Nova Lima 
 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE EMPREITADA PARA                  CERTA QUE 
ENTRE SI FAZEM: DE UM LADO O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 
(MG) E DE OUTRO A EMPRESA ........................., ATENDIDAS AS 
SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, RECIPROCAMENTE 
ESTIPULADAS E ACEITAS A SABER: 

 

CLÁUSULA  PRIMEIRA   -   PARTES 

1.1 – É contratante o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx/0001-
xx, com sede na Praça Bernardino de Lima 80, na cidade de Nova Lima, Estado 
de Minas Gerais, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Cássio Magnani 
Junior, assistido pela Secretária de. -------------. 

 

1.2 – É contratada a ..........................., empresa sediada em .................., na Rua 
......................, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº  
..........................., neste ato representada por seu Diretor ao final nomeado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

É objeto do presente contrato a aquisição de Telas para Caixa D água, 

adjudicadas à contratada em decorrência do julgamento da licitação nº Tomada de 

Preços 006/2014, conforme peças constitutivas ou integrantes do edital origem e 
conforme proposta da mesma contratada, as quais, conhecidas e aceitas pelas 
partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

O valor estimativo deste contrato é de R$............ (.........................),  
correspondente . 
 

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO 

O município contratante fará pagamentos mensais em até 30 (trinta) dias após 
medição.  

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

5.1 - O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e vinte) dias corridos. 
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CLÁUSULA SEXTA –  – REGÊNCIA E CLÁUSULAS INTEGRADAS 

O presente contrato é regido pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, complementadas suas cláusulas pelas “normas contratuais” - Parte III do 
edital origem, em especial as regras contidas nos incisos; 3.2 - peças integrantes; 
3.3 - direitos e responsabilidades das partes; 3.4 - fiscalização; 3.5 - cessão do 
contrato e subcontratação; 3.6 - pagamento; 3.7 - rescisão e penalidades; 3.8 - 
resolução do contrato; 3.9 - responsabilidade civil; 3.10 - tributos, obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, que integram, em seu inteiro teor, este instrumento de 
contratação, independentemente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – FORO 

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão 
oriunda do presente contrato, o foro da Comarca de Nova Lima (MG). 
 
  E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes, por 
seus representantes legais, o presente instrumento, elaborado em três vias de igual 
teor e forma, para produzir todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

     
Nova Lima,  ...... de ............................ de 2014 
 

 
 
   
 

Cássio Magnani Junior 
PREFEITO MUNICIPAL 

                                                     
 
 
 

João Hernane Simões Teixeira 
Secretária Municipal de Saúde 

 (contratada) 
 
 
VISTO: 
Procuradoria Geral do Município 
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