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Processo Administrativo n. 065/2020 

  

Carta-Convite nº 03/2020 

  

Objeto: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, PARA SEREM 

UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA 

URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG. 

  

  

A V I S O 

 

 

Lindomar Pereira, Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Veredinha, torna público que fará realizar na data de 21 de julho de 2020, às 09h00 horas, 

licitação na modalidade Carta-Convite para a AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER 

RETANGULAR E MEIO FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 

VEREDINHA/MG. O Edital de Licitação poderá ser obtido no endereço pelo e-mail:  

licitaveredinha@hotmail.com, ou no endereço: Praça Senhora do Patrocínio, 36 – Liberdade | 

Veredinha/MG. 

  

 

  

  

Veredinha/MG, 13 de Julho de 2020.  

  

  

  

 

 

Lindomar 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
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PREÂMBULO 

  

 CARTA CONVITE Nº 03/2020,  

PROCESSO Nº 065/2020  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

DATA DE ABERTURA: 21/07/2020 | HORÁRIO: 09h00  

  

I – OBJETO   

Constitui objeto desta carta CONVITE a “AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER 

RETANGULAR E MEIO FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 

VEREDINHA/MG”, conforme termo de referência e demais disposições constantes do edital.  

  

II – PRAZO   

  

2.1 – Prazo de vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2020, a contar da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, conforme art. 57 da Lei 8.666/93.  

  

2.2 – Prazo de entrega: O objeto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias a partir do 

recebimento da “ORDEM DE FORNECIMENTO” expedida pela Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo.  

  

III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  

3.1. No exercício de 2020, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária a seguir 

descrita:  

   

10.01.03.15.452.0029.3069.44.905100 – Ficha 940 – Fonte 100 

10.01.03.15.452.0029.3070.44905100 – Ficha 944 – Fonte 100   

11.01.01.26.782.0037.3077.44905100 – Ficha 1002 – Fonte 100  

 

  

Veredinha/MG, 13 de julho de 2020.  

  

  

Lindomar 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
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CARTA CONVITE Nº 03/2020 

PROCESSO N.º 065/2020  

  

O Município de Veredinha, Estado de Minas Gerais, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que de acordo com a Lei Federal 

nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98 e alterações posteriores, que 

fará realizar no dia 21/07/2020, às 09:00 horas, na Praça Senhora do Patrocínio, 36 - Liberdade, 

Veredinha/MG, licitação na modalidade de CARTA CONVITE, do tipo menor preço por item, 

conforme especificações constantes desta carta convite e seus anexos. 

  

A licitante poderá adquirir esta carta convite por e-mail licitaveredinha@hotmail.com ou 

comparecendo no endereço constante no preâmbulo deste convite, solicitando-a por meio de 

um pendrive. 

  

1 OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES  

  

O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR 

E MEIO FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE 

PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.  

  

2 FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS  

  

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da 

seguinte dotação específica:  

  

10.01.03.15.452.0029.3069.44.905100 – Ficha 940 – Fonte 100 

10.01.03.15.452.0029.3070.44905100 – Ficha 944 – Fonte 100   

11.01.01.26.782.0037.3077.44905100 – Ficha 1002 – Fonte 100  

  

3 DA IMPUGNAÇÃO  

  

3.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 

providências em relação a presente Carta Convite, ou ainda, para impugnar este Convite, desde 

que o faça com antecedência de até dois dias úteis da data fixada para recebimento das 

propostas, conforme Lei 8.666/93.  

  

3.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital, capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designado nova data para a realização do certame.  
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3.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do certame 

até o trânsito em julgado da decisão.  

  

3.4. As Impugnações poderão ser feitas mediante petição a ser enviada para o endereço 

eletrônico licitaveredinha@hotmail.com, com assinatura eletrônica, ou protocolizada no 

endereço constante no preâmbulo deste convite, dirigida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, auxiliado pelo setor técnico competente.   

  

3.5. A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de seu 

documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com 

indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, do documento de identificação e CPF 

do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato 

social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).   

  

3.5.1. Os documentos citados acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações.  

  

 3.6. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 

outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações, e que, por isso, sejam intempestivas.   

  

3.7. A decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitações será enviada ao impugnante 

por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da assinatura da decisão, e será 

divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.   

  

4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

  

4.1. Poderão participar as empresas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  ora  licitado, cadastradas  

ou  não,  desde  que  convidadas  pelo  Órgão  licitador,  que  o  estenderá  aos  demais cadastrados 

no Município de Veredinha/MG, que manifestar sua intenção de participar no prazo de 24h antes 

da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de documentos e proposta.  

 

4.1.1. Os documentos apresentados para participação na licitação, deverão ser relativos ao 

domicílio ou sede da proponente, bem como estar no original, ou em cópias devidamente 

autenticadas em cartório, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, autenticado por 

membro da Comissão de Licitações com apresentação do original; quando a documentação a ser 
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autenticada for usada para participar de licitação, a autenticação deverá ser feita antes do início 
dos trabalhos da abertura do envelope documentos.  

 

4.1.2 Juntamente com os envelopes, cada proponente poderá apresentar um documento 

assinado por seu representante legal, designando e credenciando pessoa para representá-la com 

plenos poderes perante o Município de Veredinha para assuntos relacionados com a presente 

licitação.  

  

4.1.3 O documento relativo ao credenciamento ou representação legal deverá ser acompanhado 

de qualquer documento que identifique o credenciado, constando a procuração (caso o 

representante não seja o sócio) e estatuto social da empresa.  

  

 4.2  Não será admitida a participação nesta licitação de empresas que:  

  

a) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participar em licitação e/ou 

impedimento de contratar com o Município de Veredinha;  

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não 

ocorrendo a reabilitação;  

  

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que mantenha 

vínculo empregatício com o Município de Veredinha;  

  

d) Estejam em Processo de Falência;  

  

e) Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

  

Obs: A autorização de representação dar-se-á através de Carta Credencial específica para se 

manifestar na presente licitação em nome da proponente, com poderes para assinar ata receber 

recursos e demais comunicações da Comissão Permanente de Licitação, inclusive para desistir 

do direito de recurso tanto da decisão de habilitação, quanto de classificação, além das demais 

atribuições que forem transferidas para o representante, devendo ser entregue em mãos na 

sessão de abertura da licitação, observando também as disposições acerca de comprovação de 

microempresa ou empresa de pequeno porte.  

  

4.3 Participação de microempresa e empresa de pequeno porte:  

  

4.3.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de assinatura do contrato. No entanto, por ocasião de participação neste 
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certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.   

  

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 

negativa.  

  

4.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.3.2, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 

pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

licitação.  

  

4.5 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor 

oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  

  

 4.6  Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

  

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

  

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem 4.6.1 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do subitem 4.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

  

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.6.1, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

  

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação 

da documentação de habilitação.  
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e) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta nos seguintes casos, sob pena de preclusão:  

  

f) As licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para 

fins de exercício de quaisquer dos benefícios de que trata a LC nº 123/2006, deverão apresentar, 

no ato do credenciamento para comprovação de tal condição, a Certidão Simplificada emitida 

pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou ainda o Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites 

estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 123/06.  

  

4.7 Os privilégios concedidos pela LC nº 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos 

do artigo 34 da Lei nº 11.488/07.  

  

4.8 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documentação ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.  

  

4.9 Compete à empresa licitante fazer um minucioso exame do Edital e seus anexos, pois 

quaisquer esclarecimentos, dúvidas, modificações ou contestações, quanto às disposições 

deste Edital, deverão ser formuladas por escrito, em até dois dias úteis antes da data de 

encerramento do recebimento dos envelopes de "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS".  

  

4.10 Não serão levadas em consideração pelo Município de Veredinha, tanto na fase de 

habilitação e classificação, como na fase posterior à adjudicação, quaisquer consultas, 

pleitos, reclamações ou impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e 

devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipótese alguma serão aceitos 

entendimentos verbais entre as partes.  

  

4.11 A Contratada será responsável pela entrega do objeto pelo preço proposto e aceito 

pelo Município de Veredinha.  

  

4.12 As empresas participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes 

desta licitação, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta e 

do integral cumprimento do Contrato.  

  

5 – VALOR ESTIMADO  
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 5.1 O valor total estimado para aquisição é de: R$ 145.802,60 (cento e quarenta e cinco, 

oitocentos e dois reais e sessenta centavos).  

  

 

 

5.1.1 O valor estimado é o valor máximo aceitável pela Administração.  

  

5.2 Deverão ser considerados na proposta todos os custos relacionados ao fornecimento do 

objeto.  

  

5.3 Estão incluídos no valor global todos os custos básicos diretos, despesas indiretas e os 

benefícios da empresa, assim como os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, seguros, 

licenças e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e 

perfeita entrega do objeto, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida. 

  

5.4 O Município de Veredinha pagará à Contratada pelo fornecimento do objeto os valores 

estabelecidos na proposta apresentada pela vencedora desta licitação.  

  

6 PRAZOS E REAJUSTES  

  

6.1 Prazo de vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2020, a contar da data de 

sua assinatura. 

  

6.2 Prazo de entrega: O objeto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias a partir do 

recebimento da “ORDEM DE FORNECIMENTO” expedida pela Secretaria Municipal Obras e 

Urbanismo. 

  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE V. UNIT. V. TOTAL 

01 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER, DIMENSÕES 20 CM X 10 
CM, E= 4 CM, COR NATURAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 1100 25,48 R$ 28.028,00 

02 
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 
PRÉMOLDADA, DIMENSÕES (10X30x80) CM -  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

un 180 12,82 R$ 2.307,60 

03 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 
MPA – INCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 1300 37,76 R$ 49.088,00 

04 
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
(12X23X80) CM – INCLUSIVE TRANSPORTE 

un 3100 18,91 R$ 58.621,00 

05 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 4 CM, COR NATURAL -  
EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 380 25,86 R$ 9.826,80 

VALOR TOTAL  R$ 147.871,40 
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6.3 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

Contratante.  

  

6.4 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.  

  

7 HABILITAÇÃO E PROPOSTA  

  

7.1 Todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e das propostas, contidos 

nos envelopes "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" que forem apresentados, impressos 

em qualquer meio de edição eletrônica de texto, deverão estar perfeitamente legíveis, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas, podendo ser apresentados 

em original, ou qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

  

 7.2  ENVELOPE HABILITAÇÃO  

  

7.2.1 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em uma só via, em original 

ou cópia reprográfica autenticada em Cartório, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na ordem seguinte:  

  

7.2.1.1 Habilitação Jurídica  

  

7.2.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

  

7.2.1.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando 

de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

  

7.2.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de 

diretoria em exercício;  

  

7.2.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

  

7.2.1.1.5. Declaração assinada pelo responsável da empresa de que não outorga trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores 
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de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 

cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.  

  

7.2.1. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

  

7.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

  

7.2.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da 

licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.  

  

7.2.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei.  

  

7.2.1.4. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Fornecimento – 

FGTS, que deverá ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal, dentro do prazo de validade.  

  

7.2.1.5. Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas dentro do prazo de validade.    

 

7.2.1.6. Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

 

7.2.1.7. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (modelo anexo III) 

 

7.2.1.8. Declaração cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF (modelo anexo IV); 

 

7.2.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

ME/EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco dias úteis), a contar do encerramento da sessão 

que o declarou vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Veredinha, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;  

  

7.2.1.6.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 

referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 43, § 2º da lei 8.666/93.  

  

 

7.3. ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”:  
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7.3.1. A proposta de preços elaborada em conformidade com as condições indicadas neste Edital, 

impressa por qualquer meio de edição eletrônica de textos, com todas as suas folhas numeradas, 

devidamente assinada e rubricada pelo profissional que a subscrever, contendo:  

  

a) Carta Resumo da Proposta de Preços;  

b) Valor total para o fornecimento do objeto desta licitação, expressos em real, inclusive 

indicando o valor por extenso;  

c) Prazo de validade da proposta: de 60 (sessenta) dias;  

d) Forma de pagamento;  

e) Declaração de que a empresa aceita as condições deste Edital e que, caso seja vencedora da 

licitação, executará os serviços, pelos preços propostos e aceitos pelo Contratante;  

f) Declaração de que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão 

compreendidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do 

objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre os mesmos.  

  

7.3.2. As empresas deverão entregar juntamente a proposta catálogo contendo as informações 

técnicas do objeto para conferência do exigido pela secretaria solicitante.  

  

8 APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

  

8.1 O recebimento dos envelopes "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇOS" dar-seá no local, 

data e horário constantes no preâmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo 

na parte externa a razão social da proponente, e ainda a seguinte indicação:  

  

   

ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO  

À  

Prefeitura Municipal de Veredinha  

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Ref. CARTA CONVITE nº 03/2020  

Data da Abertura: 21/07/2020 às 09:00 horas  

Razão Social e endereço completo da Licitante  

  

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

À  

Prefeitura Municipal de Veredinha  

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Ref. CARTA CONVITE nº 03/2020  

Data da Abertura: 21/07/2020 às 09:00 horas  
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Razão Social e endereço completo da Licitante  

  

9 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO – DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

  

9.1 No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalará reunião para abertura dos 

envelopes contendo a documentação e as propostas, obedecendo a sequência descrita a seguir.  

  

9.1.1 O(a) Presidente da CPL receberá os envelopes lacrados, contendo os documentos para 

HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS.  

  

9.1.2 Identificação dos representantes legais das empresas com a apresentação das devidas 

Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso.  

  

9.1.3 Durante os trabalhos da Sessão de Abertura, só será permitida a manifestação oral ou 

escrita de representantes legais ou credenciados das empresas participantes, que constará de 

ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais.  

  

9.1.4 Abertos os envelopes de "HABILITAÇÃO", o seu conteúdo, após rubricado pela Comissão, 

será oferecido à rubrica por parte dos representantes das empresas participantes da licitação.  

  

9.1.5 A CPL verificará a documentação apresentada e a licitante que não atender às exigências 

estabelecidas no Edital será devolvido fechado, o envelope "PROPOSTA DE PREÇOS", desde que 

não haja recurso ou após a denegação deste.  

  

9.1.6 Havendo inabilitação de alguma Proponente, caso queira, esta poderá apresentar recurso 

dirigido à autoridade superior, no prazo de 02 dias úteis (art. 109, § 6º, Lei 8.666/93), por 

intermédio daquela que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, contados da data 

da ciência da inabilitação.  

  

9.1.7 Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitação, a licitante inabilitada 

terá sua respectiva proposta de preços, envelope "PROPOSTA DE PREÇOS", devolvida, envelope 

fechado, contra recibo;  

  

9.1.8 Se todas as licitantes forem inabilitadas, a critério da Administração, poderá ser concedido 

o prazo de 08 (oito) dias úteis para as licitantes apresentarem outra documentação, escoimada 

das causas que motivaram o ato, consoante artigo 48, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 

alterações posteriores.  
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9.1.9 Estando todas as licitantes presentes e não havendo interposição de recursos pelas mesmas 

a reunião de abertura dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS", poderá ser realizada no mesmo 

dia, hora e local da reunião, devendo na oportunidade ser rubricados por todos os presentes os 

envelopes fechados.  

  

9.1.11. Verificação de autenticidade dos envelopes (apenas no caso de suspensão da reunião).  

  

9.1.12. Abertura dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS", oportunidade em que os membros da 

CPL e os representantes legais das proponentes rubricarão todos os documentos neles contidos.  

  

9.2 Das reuniões de verificação de documentação e de propostas serão lavradas atas 

circunstanciadas, que mencionarão todas as propostas, com a transcrição dos respectivos preços 

totais, registradas as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento da licitação. As atas serão assinadas pelos membros da comissão e, 

facultativamente, pelos representantes das proponentes.  

  

10 AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.  

  

10.1 O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas de preços consideradas 

habilitadas, será o adiante descrito:  

  

10.2 A análise de julgamento das propostas de preços será realizada em duas fases:  

  

a) FASE ELIMINATÓRIA: Serão desclassificadas as propostas que:  

  

a-1) Cujos preços forem superiores à média do valor orçado pela Administração; 

a-2)   Que não atenderem as disposições da carta convite e seus anexos;  

a-3) Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de insumos ou salários do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a 

exceção prevista no parágrafo 3º do art. 44 da Lei nº 8666/93, com redação da Lei nº 8.883 de  

08/06/94;  

a-4) Contiverem preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, cujos custos 

dos insumos não sejam coerentes com os de mercado;  

a-5) Nos casos em que a CPL constate a existência de erros numéricos nas propostas, serão 

procedidas as correções necessárias para apuração dos preços globais obedecida a seguinte 

disposição:  

a-5.1)Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor 

apresentado por extenso, prevalecerá este último.  
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b) FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO:  

  

b-1) Será considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfaça as 

exigências da fase eliminatória desta carta convite e que tenha apresentado a proposta 

de menor preço.  

b-2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto 

no parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº 8666/93, o desempate será conforme previsto no 

parágrafo 2º do art. 45 da Lei nº 8666/93, observadas as disposições constantes da LC 

nº 123/2006.  

  

10.3 Serão desclassificadas as propostas apresentadas em desacordo com este Edital e com 

a legislação vigente.  

  

10.4 A simples irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a idoneidade das 

propostas, a juízo da Comissão Julgadora, não implicará a desclassificação da licitante.  

  

10.5 Se todas as propostas forem desclassificadas, a critério da Administração, poderá ser 

concedido o prazo de 8 (oito) dias úteis para as licitantes apresentarem outras propostas, 

escoimadas das causas que motivaram o ato, consoante artigo 48, parágrafo 3º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  

  

10.6 O Município de Veredinha poderá desclassificar licitantes, sem direito à indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou 

capacidade financeira, técnica ou administrativa.  

  

10.7 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, conforme artigo 43, § 6º da Lei nº 

8.666/93.  

  

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

  

11.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitação, serão admitidos os recursos 

disciplinados nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO  

  

12.1. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nos termos do artigo 49 da Lei 

8.666/93 e das Súmulas 473 e 346 do STF, observadas as situações de oportunidade e 
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conveniências administrativas, sem que por tais atos o Município de Veredinha venha a 

responder por quaisquer indenizações ou compensações a que título for.  

  

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

  

13.1. O Município de Veredinha reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o futuro 

contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 

proponente vencedora, direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:  

  

a) Falência ou dissolução da proponente vencedora;  

  

b) Inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição do futuro contrato, por parte da 

proponente vencedora;  

  

c) A subcontratação ou cessão do futuro contrato;  

  

d) O não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à proponente vencedora;  

  

e) Descumprimento, pela proponente vencedora, das determinações da fiscalização do 

Município de Veredinha;  

  

f) Ocorrências das situações previstas no artigo 78 e incisos da Lei nº 8.666/93.  

  

13.2. O Município de Veredinha poderá, também, rescindir o contrato, independente dos 

motivos relacionados nas letras “a” a “f” do subitem 14.1, por mútuo acordo.  

  

13.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras “a” a “f” 

do subitem 14.1, a proponente vencedora sujeitar-se-á a multa de 20% (vinte por cento) do valor 

do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste 

caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura de Veredinha, os 

objetos fornecido, podendo o Município de Veredinha, segundo a gravidade do fato, promover 

inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente 

vencedora seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com a Prefeitura 

de Veredinha, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

  

13.4. No interesse da administração pública, desde que justificado, o Município de Veredinha 

poderá rescindir o futuro contrato.  
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14. RESPONSABILIDADE DAS PARTES  

  

      14.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

  

14.1.1 Caberá a contratante a conferência e o recebimento do objeto.   

  

14.1.2 Caberá a contratante rejeitar o objeto, caso o mesmo apresente deficiências e/ou 

irregularidades.  

  

14.1.3 Comunicar à contratada quaisquer irregularidades encontradas no fornecimento do 

objeto.  

  

14.1.4 Prestar a Contratada toda e qualquer informação solicitada, necessária à perfeita 

execução do objeto.  

 

14.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos.  

  

14.1.6 Promover, por meio de servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento da execução 

do fornecimento do objeto.   

  

14.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

14.2.1 As despesas relacionadas ao fornecimento do objeto tais como: despesas ordinárias 

diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração 

dentre outros será por conta da Contratada.  

  

14.2.2 Caberá a Contratada responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.    

  

14.2.3 A Contratada promoverá o fornecimento, responsabilizando-se pelo objeto, que poderá 

ser rejeitado pela Contratante, caso o mesmo esteja em desacordo com o previsto neste termo 

de referência.  

  

14.2.4 A Contratada obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de 

acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade 
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a substituição do mesmo quando constatado, no seu recebimento não estar em conformidade 

com as referidas especificações.  

  

14.2.5 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover e substituir às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  

  

14.2.6 A Contratada se responsabilizará pela manutenção, substituição de peças ou substituição 

total do objeto, caso este apresente algum defeito de fabricação ou quaisquer outros, cobertos 

pela garantia, sem ônus para a CONTRATANTE.  

  

14.2.7 A Contratada deverá substituir no prazo de 10 (dez) dias úteis, o objeto entregue em 

desacordo e não aceito pela Contratante, sem nenhum ônus ao Município de Veredinha/MG, se 

constatada irregularidade ou má qualidade do mesmo.  

  

14.2.8 Caberá a Contratada efetuar a entrega do objeto conforme especificações, prazo e local 

constante no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes à: marca fabricante, ano e modelo.  

  

14.2.9 Comunicar a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto para entrega dos objetos, com a devida comprovação.  

  

14.2.10 A Contratada deverá comunicar antecipadamente a Secretaria requisitante a data e o 

horário da entrega do objeto. Telefone (38) 3527-9120.  

  

14.2.11 A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente 

contratação.   

  

14.2.12 A Contratada deverá constar a identificação do banco, agência e conta na nota fiscal.   

  

15.  FISCALIZAÇÃO  

  

15.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será feita pelo Contratante, através de seus 

representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condições do presente 

Edital, a proposta e as disposições do contrato.  

  

15.2. Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização do 

fornecimento, facultando o livre acesso aos mesmos ao seu escritório, bem como a todos os 

registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização 

importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do Município de Veredinha.  
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15.3. A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicações, bem como a 

quantidade, qualidade e aceitabilidade do produto.  

  

15.4. A fiscalização não terá qualquer poder para eximir a Contratada de qualquer obrigação 

prevista neste instrumento.  

  

16. FORMA DE PAGAMENTO  

  

16.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com a entrega do objeto, 

encaminhando a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas 

legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

16.2. Para o efetivo pagamento a Contratada deverá apresentar ao Contratante a certidão de 

regularidade fiscal atualizada.  

  

16.3. Incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, 

a ser revisto e aprovado pelo Contratante, juntando à respectiva entrega do objeto.  

  

16.4. Se houver alguma incorreção na fatura o pagamento será suspenso, até que a Contratada 

proceda à alteração devida.  

  

16.5. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação do objeto.  

  

17. MULTAS E PENALIDADES  

  

17.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais 

normas pertinentes.  

  

17.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de declaração de 

inidoneidade e/ou suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até dois anos.   

  

17.3. Será aplicada multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor estimado dos produtos, 

tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser 

inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente não venham a 

atender às exigências editalícias, como às demais licitantes que deem causa a tumultos durante 
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a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento 

inadequado de seus representantes.     

  

17.4. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

ao não cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigações assumidas, ou 

a infringência de preceitos legais pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos 

termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:   

  

I - Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual 

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorrência que será registrada 

no Cadastro de Fornecedores do Município de Veredinha;  

  

II – Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre 

o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicarse-á o 

disposto no inciso III;  

  

III – Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese do 

não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;  

  

IV – Na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

poderá haver a suspensão ao direito de licitar com o Município de Veredinha, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos;  

  

V – Declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.  

  

Parágrafo Primeiro - As multas serão aplicadas, após regular processo administrativo, cobradas 

administrativa ou judicialmente;   

  

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 

administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a(s) proponente(s) vencedora(s) 

de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município;  

  

17.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando 

sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades 

estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e multa de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor do ajuste.   
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17.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.  

  

18. ALTERAÇÕES  

  

18.            1.Quaisquer modificações ou alterações a serem introduzidas nesta carta convite terão 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente a alteração não afetar a 

formulação das propostas.  

  

18. 2.- O Município de Veredinha se reserva o direito de anular ou revogar, total ou 

parcialmente, a presente licitação, fato que deverá estar devidamente comprovado nos autos.  

  

18.3. Caso as datas previstas para entrega e abertura das Propostas relativas à sejam 

declaradas feriados ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local e hora previstos.  

  

18.4. Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, à vista das disposições legais vigentes, 

aplicáveis ao assunto. Ao Município se reserva prerrogativas de reexame da matéria, a seu 

critério, desde que tal se justifique ou recomende.  

  

18.5. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, unilateral ou 

bilateralmente, nos casos previstos nos artigos 65, I e II, da Lei 8.666/93.  

  

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

19.1. O Contratante se reserva ao direito de exigir documentação comprobatória do 

cumprimento de todas as exigências legais provenientes da prestação dos serviços, bem como a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (Art. 

43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).  

  

19.2. Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora.  

  

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta carta convite e seus anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Prefeitura Municipal de Veredinha.  

  

19.4. A Contratada deverá respeitar todas as determinações contidas nas legislações trabalhistas 

e previdenciária.  
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19.5. A Contratada deverá fornecer o transporte para a entrega do objeto.  

  

19.6. A apresentação de proposta implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatório 

ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.  

  

19.7. Com base no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, são facultados ao 

Senhor Presidente e sua equipe de apoio, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

  

19.8. As normas desta carta convite serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados e o desatendimento de exigências formais, desde que não 

comprometa a aferição da habilitação da licitante e nem a exata compreensão de sua proposta, 

não implicará o afastamento de qualquer licitante.  

  

20. ANEXOS  

  

20.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:  

  

Anexo I - Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitação (modelo);   

Anexo II - Carta Resumo da Proposta de Preços (modelo);  

Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (modelo);  

Anexo IV - Declaração cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF(modelo); 
Anexo V – Termo de Referência;  
Anexo VI - Minuta de Contrato.  
Anexo VII – Modelo Termo de Renúncia (habilitação) 
Anexo VIII – Modelo Termo de Renúncia (proposta) 
Anexo IX – Protocolo/Termo de Recebimento do Convite (preencher e enviar de volta). 
  

   

  

VEREDINHA/ MG, 13 de julho de 2020.  

  

  

  

Lindomar 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
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ANEXO I  

  

MODELO CARTA CREDENCIAL DO REPRESENTANTE (S) NA LICITAÇÃO  

  

AO  

MUNICÍPIO DE VEREDINHA  

ESTADO DE MINAS GERAIS  

  

CARTA CONVITE Nº 03/2020  

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, PARA 

SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA 

ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG. 

  

O  abaixo  assinado,  na  qualidade  de  responsável  legal  pela  Empresa 
_______________________, vem pela presente, informar a V.Sª, que o (a) Sr. (a) 
____________________________________,  Carteira  de  Identidade 
nº___________________ está autorizado a acompanhar a licitação em epígrafe, podendo para 
tanto, impugnar, transigir, interpor e renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim o que preciso 
for para o fiel cumprimento do presente credenciamento.  
  

  

Atenciosamente,  

  

  

Local, _______________, de _______________ de 2020  

  

  

  
Nome, assinatura e identidade do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente (Carimbo 

com CNPJ do proponente).  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

       

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VEREDINHA-MG 

 
PRAÇA SENHORA DO PATROCÍNIO, 36 – BAIRRO: LIBERDADE – CEP: 39663-000.  

CNPJ: 01.614.685/0001-29 

 

23  

  

 

ANEXO II  

  

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

  

AO  

MUNICÍPIO DE VEREDINHA  

ESTADO DE MINAS GERAIS  

  

CARTA CONVITE Nº 03/2020  

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, PARA 

SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA 

ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.  

 

Prezados Senhores,  

  

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa Proposta relativa à CARTA CONVITE 

nº 03/2020, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a 

ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos 

documentos da licitação em epígrafe.  

  

  

Nosso preço global para entrega do objeto é de R$ ........(...............), assim discriminados:  

  

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentação.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE V. UNIT. V. TOTAL 

01 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER, DIMENSÕES 20 CM X 10 CM, E= 4 
CM, COR NATURAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 1100   

02 
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 
PRÉMOLDADA, DIMENSÕES (10X30x80) CM -  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

un 180   

03 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA – 
INCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 1300   

04 
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES (12X23X80) 
CM – INCLUSIVE TRANSPORTE 

un 3100   

05 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 4 CM, COR NATURAL -  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

M² 380   

VALOR TOTAL   
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Forma de Pagamento: conforme edital.  

 

Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições do 

Edital relativas à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, que 

integrarão o ajuste correspondente. 

  

Declaramos que no preço apresentado, estão compreendidas todas as despesas, que direta ou 

indiretamente, decorram do fornecimento do produto, inclusive todos os tributos incidentes 

sobre o mesmo.  

 

Informamos que o (s) Sr. (s)............................... é (são) nosso (s) representante (s) credenciado 

(s) a responder por nossa Empresa junto a V.Sª., em tudo que fizer necessário durante os 

trabalhos da Licitação.  

  

Atenciosamente,  

  

Local, _______________, de _______________ de 2020  

  

  

Nome, assinatura e identidade do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente (Carimbo 

com CNPJ do proponente). 
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ANEXO III  

  

MODELO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

  

  

AO  

MUNICÍPIO DE VEREDINHA  

ESTADO DE MINAS GERAIS  

  

CARTA CONVITE Nº 03/2020  

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, PARA 

SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA 

ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG. 

  

Prezados Senhores,  

  

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos sob as penalidades cabíveis, que inexiste 

qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar proposta objeto 

desta licitação.  

  

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  

  

  

Local, _______________, de _______________ de 2020  

  

 

 

 

 

  
Nome, assinatura e identidade do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente (Carimbo 

com CNPJ do proponente).  
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ANEXO IV  

  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

AO  

MUNICÍPIO DE VEREDINHA  

ESTADO DE MINAS GERAIS  

  

CARTA CONVITE Nº XXX/2020  

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, PARA 

SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA 

ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG.  

  

  

        (Nome da empresa)      , inscrita no CNPJ n°                   , por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)                            , portador(a) da Carteira de Identidade nº                    

e do CPF nº                            , DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 

art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

  

(    ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.   

  

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

  

Local, _______________, de _______________ de 2020  

  

  
Nome, assinatura e identidade do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente (Carimbo 

com CNPJ do proponente).  
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ANEXO V  

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1-A presente licitação tem por objeto selecionar melhor proposta, visando eventual AQUISIÇÃO DE 
BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA E RURAL DO 

MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG, conforme especificações contidas abaixo. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - A contratação de empresa especializada seguirá especificações presentes neste Processo, seguindo 

as necessidades de manutenção de praças e vias públicas do Município de Veredinha/MG. As 

quantidades foram baseadas de acordo com levantamento realizado através de projetos e 

especificações técnicas.  

 

A aquisição em tela é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do 
município e constitui-se num dos vetores importantes para a qualidade de vida dos cidadãos, no que 

se refere a valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano e rural. 

 

Dessa forma, visando a urbanização de praças e execução da pavimentação das ruas na área rural e 

urbana do município de Veredinha, faz-se necessária a contratação de empresa para fornecimento dos 

materiais, conforme especificações estabelecidas neste Processo, que serão exclusivamente utilizados 

em serviços que visem atender a demanda dessa aquisição.  

 

3 – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1 – O Processo Licitatório, será regido pela Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014, de 07 de agosto de 

2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie 

 

4 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS (VALOR DE REFERÊNCIA) 

 

4.1 – Os valores de custo estimado para o objeto desta constatação são de R$ 145.802,60 (cento e 
quarenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e sessenta centavos), conforme discriminado na tabela de 
preços estimados abaixo: 

 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE V. UNIT. V. TOTAL 
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5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

  

5.1 – O prazo máximo para fornecimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento. 

  

5.2 – O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma PARCELADA, de 

acordo com a necessidade desta Secretaria. 

  

5.3 – O recebimento do objeto será de competência dos servidores lotados na Secretaria de Obras da 

Prefeitura Municipal de Veredinha/MG. 

  

5.4 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores da Secretaria deverão 

ser solicitadas à Unidade Requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

  

5.5 – Os objetos deste Termo de Referência deverão ser entregues no local indicada na ordem de 

fornecimento, expedida pela secretaria competente, ou em local determinado pela Secretaria 

Municipal de Obras. 

  

5.6 – A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar 

acondicionados adequadamente. 

  

5.7 – Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, 
seguro e quaisquer outras despesas para o fornecimento do objeto. 

  

5.8 – Os custos de retirada e devolução dos objetos recusados, bem como quaisquer outras despesas 

decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

  

5.9 – O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 
forem verificadas na entrega do objeto ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo 

01 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER, DIMENSÕES 20 CM X 10 
CM, E= 4 CM, COR NATURAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 1100 25,48 R$ 28.028,00 

02 
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 
PRÉMOLDADA, DIMENSÕES (10X30x80) CM -  EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

un 180 12,82 R$ 2.307,60 

03 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 
MPA – INCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 1300 37,76 R$ 49.088,00 

04 
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
(12X23X80) CM – INCLUSIVE TRANSPORTE 

un 3100 18,91 R$ 58.621,00 

05 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 4 CM, COR NATURAL -  
EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M² 380 25,86 R$ 9.826,80 

VALOR TOTAL  R$ 147.871,40 
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de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem 
prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002.  

 

5.10 - Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de solicitar amostras 

para realizações de testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será 

submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que os produtos 

considerados insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, 

imediatamente, substituído. Se o produto apresentar irregularidade, a Prefeitura enviará a um laboratório 
de sua escolha, uma amostra para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e 

obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e 

apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da 

empresa contratada. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma 

qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura do contrato, 
cujas características contrariem as definidas neste Termo. 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO(S) OBJETO(S) 

  

6.1 – Os objetos ofertados deverão ser novos e originais, não se admitindo em hipótese alguma o 

fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar adequadamente 

embalado de forma a preservar suas características originais.  

 

6.2 – Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente: 

 

a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência. 

 

b) às normas da ABNT, INMETRO, etc. 

 

c) às prescrições e recomendações dos fabricantes. 

 

a) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 
  

6.3 – Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, 
fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição 

e apresentação. 

  

6.4 – Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com 
alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.  

 

6.5 – O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade do objeto entregue. 

 

6.6 – A Prefeitura Municipal de Veredinha/MG, poderá solicitar testes do objeto junto aos seus 

fabricantes, para verificar a legitimidade do material. 
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6.7 – Se verificada a inadequação do material ou sua falsidade, será feita notificação da CONTRATADA 
para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

  

6.8 – Caso não seja realizada a substituição, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas. 

  

6.9 – Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, o(s) objeto(s) ficará(ão) 
retido(s), para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93. 

 

7. DA SUBSTITUIÇÃO DO(S) OBJETO(S)  

 

7.1 – O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de 

Referência. Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou 

com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus 

para a CONTRATANTE.  

 

7.2 – Caso seja verificada alguma falha no fornecimento será feito registro formal e informado a 

CONTRATADA, para que proceda a substituição, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.  

 

7.3 – Os objetos que apresentarem defeito de fabricação, ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu 
uso, deverão ser substituídos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data de 

comunicação feita pela Unidade Requisitante. 

 

8 - CONTROLE DA EXECUÇÃO  

 

8.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

 

8.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

8.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

9 - PRAZO E VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO  

 

9.1 - O prazo da contratação será até 31/12/2020. 

 

10. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO  
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10.1 – Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, designar servidor responsável pela 
fiscalização do objeto deste Termo de Referência, 

  

10.2 – A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, sempre que 

for necessário. 

  

10.3 – Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados por servidor 

do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim. 

  

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 

11.1 – Executar o objeto do presente Termo de Referência.  

 

11.2 – Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

 

11.3 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, 

ou a terceiros.  

 

11.4 – Entregar os objetos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados.  

 

11.5 – Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e de 

primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente, e prazo de 

garantia contra defeitos de fabricação.  

 

11.6 – Substituir os objetos fornecidos em desacordo com as especificações constantes deste Termo, 

cabendo a CONTRATADA providenciar a reposição, sendo de sua inteira responsabilidade todas as 

despesas de devolução e entrega.  

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

12.1 – Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da 

CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.  

 

12.2 – Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Obras, para conferir a entrega dos objetos;  

 

12.3 – Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.   

 

12.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  
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12.5 – Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do 
objeto.  

 

12.6 – Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste Termo, 

após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento 
definitivo.  

 

12.7 – Rejeitar no todo ou em parte, os objetos que a CONTRATADA entregar fora das especificações 

constantes do presente Termo de Referência. 

 

12 - DO PAGAMENTO 

 

12.1 – O pagamento será efetuado, conforme a entrega, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 

mediante apresentação da Nota Fiscal. 

  

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 – A participação neste certame implica em plena aceitação dos termos e condições deste 

instrumento, bem como das normas administrativas vigentes. 

 

13.2 – Não será admitida a subcontratação total ou parcial pela licitante vencedora na execução do objeto 

este Termo de Referência. 

 

13.3 – É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que 

possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 

 

  

  

  

 Veredinha-MG, 13 de julho de 2020 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ricardo Nunes de Araújo 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 
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ANEXO VI  

MINUTA DE CONTRATO  

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O  

MUNICIPIO DE VEREDINHA E A EMPRESA.......................................................  

  

O MUNICIPIO DE VEREDINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

nº ......................................, com sede Praça Senhora do Patrocínio, 36 – Liberdade, Veredinha/ 

MG,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  pelo  

...............................................................(qualificação) e a empresa .............................................., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................................., com 

sede à Rua................................................, doravante denominada CONTRATADA representada 

pelo sócio, Sr........................................................ (qualificação), nos termos do Projeto básico e 

do edital da CARTA CONVITE nº 03/2020, resolvem firmar o presente contrato, objetivando a 

prestação dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, que serão executados nos termos da 

Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas complementares, consoante às cláusulas que 

seguem:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

  

1.1 O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER 

RETANGULAR E MEIO FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 

VEREDINHA/MG, para atender as necessidades da secretaria municipal de agricultura, pecuária 

e abastecimento do município de Veredinha-MG.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  

  

2.1 O valor global do objeto descrito na Cláusula Primeira, objeto do presente Contrato é de 

R$_______(_______________) de acordo com a proposta de preços.  

  

2.2 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros, 

licenças e outros relacionados ao objeto.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

  

3.1 O pagamento do preço pactuado será efetuado após a emissão das Notas Fiscais, obedecendo 

à tramitação interna dos empenhos e desde que atendidas às condições previstas neste edital e 

no Termo de Referência.  
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3.2 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 

termos deste contrato.  

  

3.3 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% 

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.  

 

3.4 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 

atraso.  

  

3.5 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação do objeto.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO  

  

4.1 O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2020, a contar da assinatura deste.  

  

4.2 O prazo para fornecimento do produto será de até 15 (quinze) dias contado a partir da 

emissão da Ordem de Serviços pelo Contratante, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do 

vencimento.  

  

4.3 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.  

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  

5.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação:  

  

DESCRIÇÃO  FICHA  DOTAÇÃO  

xxxxxx  

xxx  xxxxx  
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CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES  

  

6.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

6.1.1 Caberá a contratante a conferência e o recebimento do objeto.   

  

6.1.2 Caberá a contratante rejeitar o objeto, caso o mesmo apresente deficiências e/ou 

irregularidades.  

  

6.1.3 Comunicar à contratada quaisquer irregularidades encontradas no fornecimento do objeto.  

  

6.1.4 Prestar a Contratada toda e qualquer informação solicitada, necessária à perfeita execução 

do objeto.  

  

6.1.5 Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos.  

  

6.1.6 Promover, por meio de servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento da execução 

do fornecimento do objeto.   

  

6.2 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

6.2.1 As despesas relacionadas à entrega do objeto tais como: despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração dentre outros 

será por conta da Contratada.  

  

6.2.2 Caberá a Contratada responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.    

  

6.2.3 A Contratada promoverá o fornecimento, responsabilizando-se pelo objeto, que poderá ser 

rejeitado pela Contratante, caso o mesmo esteja em desacordo com o previsto neste termo de 

referência.  

  

6.2.4 A Contratada obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de 
acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira 
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responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado, no seu recebimento não estar 
em conformidade com as referidas especificações.  
  

6.2.5 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover e substituir às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  

  

6.2.6 A Contratada se responsabilizará pela manutenção, substituição de peças ou substituição 

total do objeto, caso este apresente algum defeito de fabricação ou quaisquer outros, cobertos 

pela garantia, sem ônus para a CONTRATANTE.  

  

6.2.7 A Contratada deverá substituir no prazo de 10 (dez) dias úteis, o objeto entregue em 

desacordo e não aceito pela Contratante, sem nenhum ônus ao Município de Veredinha/MG, se 

constatada irregularidade ou má qualidade do mesmo.  

  

6.2.8 Caberá a Contratada efetuar a entrega do objeto conforme especificações, prazo e local 

constante no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes à: marca fabricante, ano e modelo.  

  

6.2.9 Comunicar a CONTRATANTE os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto para entrega dos objetos, com a devida comprovação.  

  

6.2.10 A Contratada deverá comunicar antecipadamente a Secretaria requisitante a data e o 

horário da entrega do objeto. Tel: (38) 3527-9120.  

  

6.2.11 A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente 

contratação.   

  

6.2.12 A Contratada deverá constar a identificação do banco, agência e conta na nota fiscal.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES  

  

7.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais 

normas pertinentes.  

  

7.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de declaração de 

inidoneidade e/ou suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração, pelo 

prazo de até dois anos.   
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7.3. Será aplicada multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor estimado dos produtos, tanto 

à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada 

por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente não venham a atender às 

exigências editalícias, como às demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessão 

pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado 

de seus representantes.     

  

7.4. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

ao não cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigações assumidas, ou 

a infringência de preceitos legais pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos 

termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:   

  

I - Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual 

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorrência que será registrada 

no Cadastro de Fornecedores do Município de Veredinha;  

  

II – Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre 

o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicarse-á o 

disposto no inciso III;  

  

III – Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese do 

não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;  

  

IV – Na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

poderá haver a suspensão ao direito de licitar com o Município de Veredinha, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos;  

  

V – Declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.  

  

Parágrafo Primeiro - As multas serão aplicadas, após regular processo administrativo, cobradas 

administrativa ou judicialmente;   

  

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 

administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a(s) proponente(s) vencedora(s) 

de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município;  

  

7.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando 
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sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas 

nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e multa de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do ajuste.   

  

7.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  

  

9.1. O Município de Veredinha reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o futuro 

contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 

proponente vencedora, direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:  

  

a) falência ou dissolução da proponente vencedora;  

  

b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição do futuro contrato, por parte da 

proponente vencedora;  

  

c) a subcontratação ou cessão do futuro contrato;  

  

d) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à proponente vencedora;  

  

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinações da fiscalização do 

Município de Veredinha;  

  

f) Ocorrências das situações previstas nos incisos do art. 78 da Lei nº 8.666 de 21/06/93.  

  

9.2. O Município de Veredinha poderá, também, rescindir o contrato, independente dos 

motivos relacionados nas letras “a” a “f” do subitem 14.1. por mútuo acordo.  

  

9.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras “a” a “f” 

do subitem 14.1, a proponente vencedora sujeitar-se-á a multa de 20% (vinte por cento) do valor 

do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste 

caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura de Veredinha, os 

objetos fornecido, podendo o Município de Veredinha, segundo a gravidade do fato, promover 

inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente 

vencedora seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com a Prefeitura 

de Veredinha, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  
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9.4. No interesse da administração pública, desde que justificado, o Município de Veredinha 

poderá rescindir o futuro contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO  

  

10.1. O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os 

Contratados serão feitos por servidores designados em conformidade com o disposto no art. 67 

da Lei n° 8.666/93.   

  

10.2. O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos 

produtos adquiridos.   

  

10.3. A Contratante se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de 

agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Projeto 

Básico estão sendo cumpridas pelo responsável.   

  

10.4. A entrega será fiscalizada por Joel José de Farias, Matrícula: 19.602, Cargo: Assessor da 

secretaria municipal de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme o art. 67 da Lei 

8.666/93.  

  

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO  

  

11.1 A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o 

quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade 

com o parágrafo único do art. 61 da lei 8666/93 e Artigo 59 da Lei Orgânica Municipal.  

  

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

12.1 Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que têm pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e 

peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como 

elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.  

  

12.2 O Contratante se reserva ao direito de executar através de outras contratadas, no mesmo 

local, obras ou serviços distintos dos abrangidos no presente contrato.  

  

12.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.  
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12.4 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas 

do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.  

  

12.5 Regem o presente contrato, inclusive quanto às sanções e hipóteses de rescisão contratual 

a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares, aplicáveis à execução deste e 

especialmente aos casos omissos.  

  

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO  

  

13.1 Fica eleito o foro de Veredinha, Comarca de Veredinha, do Estado de Minas Gerais, para 

dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  

13.2 E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor, valor e forma, na presença de testemunhas.  

  

  

Veredinha/ MG, ...... de .............. de 2020.  

  

  

  

  

  

MUNICÍPIO DE VEREDINHA  

Contratante   

  

  

  

  

  

Contratada  

  

Testemunhas:  
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ANEXO VII 

TERMO DE RENÚNCIA HABILITAÇÃO 

Carta Convite 03/2020 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE VEREDINHA-MG 
 
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 
 
 A empresa xxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. Xxxxxxxxxx, 
inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxx, abaixo assinada, participante da licitação número 065/2020, na modalidade de 
CONVITE 03-2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão 
da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, 
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço (ou encerramento do 
certame) dos proponentes habilitados. 
 
 
   ______________, em _____/_____________/2020. 
 

 

     

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII 

TERMO DE RENÚNCIA PROPOSTA 

Carta Convite 03/2020 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE VEREDINHA-MG 
 
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 
 
 A empresa xxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. Xxxxxxxxxx, 
inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxx, abaixo assinada, participante da licitação número 065/2020, na modalidade de 
CONVITE 03-2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão 
da Comissão de Licitação, que julgou as propostas, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso 
e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-
se à abertura dos envelopes de propostas de preço (ou encerramento do certame) dos proponentes 
habilitados. 
 
 
   ______________, em _____/_____________/2020. 
 

 

     

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IX 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL  

Carta Convite 03/2020 

 
 
Eu, ________________________________, representante legal da empesa_______________________, 
situada à ____________________________________, telefone/fax ___________________________, recebi o 
Convite em epígrafe, com objeto: AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO, PAVER RETANGULAR E MEIO FIO, 
PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA ÁREA 
URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG. 
 
 
 
 
Cidade-UF, de ____de______2020. 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------- 

Assinatura 
 
 

 
 


