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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2014 
 
ABERTURA DIA 15/05/2014 ÀS 08:30 HORAS 
 
                                                      O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV, com 
sede na Pça João Pinheiro, nº 15 salas 217/219, Edificio Top Center , bairro Centro, Muriaé-MG, inscrita no 
CNPJ sob o no 10.935.438/0001-15, através da Comissão Permanente de Licitação, designados pel Portaria 
nº 20/2014 de 20/03/2014, torna público que, na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por lote, tornando público a 
abertura do Processo nº 004/2014, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2014, regido pela Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21/06/93, suas alterações, Decreto Municipal n° 2.717/2005,  Decreto Municipal n° 
3.100/2006 e demais normas legais aplicáveis, bem como os regulamentos pertinentes e condições 
estabelecidas neste Edital, sendo parte integrante os anexos deste, como se transcritos estivessem. 
 

A) O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou 
legal na interpretação de seus termos. A apresentação da proposta presume pleno conhecimento, 
entendimento e aceitação de todas as condições por parte da licitante e nos termos da lei, implica na sua 
aceitação automática, integral e irretratável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará 
conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão, obscuridade ou 
ilegalidade do Edital. 
 
B) 

OS ENVELOPES N° 01 “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” E N° 02 “PROPOSTA 
COMERCIAL”, DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE 
MURIAÉ-MURIAÉ-PREV, À PÇA JOÃO PINHEIRO Nº 15- SALAS 217/219, CENTRO, MURIAÉ, 
MG, “SETOR DE PROTOCOLO”, ATÉ ÀS 08:15 HORAS DO DIA 15/05/2014. 
 

   
       C) 
O INÍCIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 “DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO”, OCORRERÁ ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS), DO DIA  15 
(QUINZE) DE MAIO DE 2014, NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, À PÇA JOÃO PINHEIRO 
Nº 15- SALAS 217/219, CENTRO, MURIAÉ, MG. A ABERTURA DOS ENVELOPES N° 02 
“PROPOSTA COMERCIAL” NO MESMO DIA, FICA CONDICIONADA À DESISTÊNCIA 
EXPRESSA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE QUE TRATA O ARTIGO 109, INCISO I DA 
LEI FEDERAL N° 8.666/93, POR PARTE DOS PARTICIPANTES.    
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 1 - OBJETO  
 
1.1 - O objetivo da presente licitação, na modalidade de tomada de preços, tipo menor preço por lote, 
é: 

 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e prestar serviços de mão-de-obra para 
reforma e ampliação da sede do Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev, na cidade de Muriaé - 
MG, conforme planilhas, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, projeto, edital e seus anexos.  
 
1.2 - Os anexos fazem parte integrante deste edital, como se transcritos estivessem: 
 
I - Planilha de Quantidades 
II - Cronograma Físico-Financeiro 
III - Memorial Descritivo 
IV - Projeto 
V - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
VI - Modelo da Proposta 
VII- Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 
VIII- Modelo do Atestado de Visita 
IX- Modelo de Credencial de Visita Técnica 
X- Modelo de Minuta Contratual 
 

2 – ENTREGA DOS ENVELOPES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - OS ENVELOPES N° 01 “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” E N° 02 “PROPOSTA 
COMERCIAL”, DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 
DE MURIAÉ À PÇA JOÃO PINHEIRO Nº 15- SALAS 217/219, CENTRO, MURIAÉ, MG, “SETOR 
DE PROTOCOLO”, ATÉ ÀS 08h15min DO DIA 15/05/2014. 
 
2.1.1 - Serão admitidos os envelopes encaminhados por via postal e entregues a este Fundo Previdenciário, 
Setor de Protocolo, no prazo mencionado no preâmbulo, porém, o FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE 
MURIAÉ não se responsabilizará por envelopes “Documentação para Habilitação” e “Proposta Comercial” 
entregues em local diverso do Fundo Previdenciário de Muriaé, e que, por isso, não cheguem na data e 
horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório. 
 
2.2 - Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste edital, poderá participar desta licitação 
qualquer empresa legalmente estabelecida no país e que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura 
Municipal de Muriaé ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento dos envelopes, observada a necessária qualificação.  
 
2.3 - É vedada a participação de empresa: 
 
2.3.1 – Em consórcio; 

. 
2.3.2 – Com falência decretada ou concordatária; 
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2.3.3 – Empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País; 
 
2.3.4 – Empresas que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
2.4 - QUANDO A PROPONENTE SE FIZER REPRESENTAR NA LICITAÇÃO, DEVERÁ 
ENVIAR PROCURAÇÃO, ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR COM 
FIRMA RECONHECIDA, ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL OU UM 
PROCURADOR DEVIDAMENTE NOMEADO. 
 
2.4.1 - QUANDO A PROPONENTE SE FIZER REPRESENTAR POR SEU PROPRIETÁRIO, 
DEVERÁ O MESMO APRESENTAR CONTRATO SOCIAL OU ÚLTIMA ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL DA EMPRESA, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR 
CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO OU PUBLICAÇÃO EM 
ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL. 
 
2.4.2 - O DOCUMENTO RELATIVO AO CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SEPARADAMENTE DOS ENVELOPES N° 01 E 
N° 02, PREVISTOS NESTE EDITAL, ACOMPANHADO DE DOCUMENTO QUE IDENTIFIQUE 
O CREDENCIADO, DIRETOR OU SÓCIO PROPONENTE, DEVENDO SER CONFERIDO 
AMPLOS PODERES. 
 
2.4.3 - AS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) QUE 
QUISEREM USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 DEVERÃO APRESENTAR DECLARAÇÃO JUNTAMENTE COM O 
CREDENCIAMNETO, CONFORME MODELO NO ANEXO VII, DE QUE CUMPREM OS 
REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, ESTANDO APTAS A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO 
ESTABELECIDO NOS ARTS. 42 A 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.  
 
2.4.3.1 – PARA A COMPROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE NO SUBITEM 2.4.3, A 
LICITANTE DEVERÁ, TAMBÉM, APRESENTAR: 
 
A) QUANDO A EMPRESA FOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: COMPROVANTE DA 
OPÇÃO PELO SIMPLES OBTIDO NO SÍTIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL; 
 
B) QUANDO A EMPRESA NÃO FOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: PROVA 
ATRAVÉS DE DOCUMENTO EXPEDIDO ATRAVÉS DA JUNTA COMERCIAL (CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE COM 
VALIDADE DE 90 DIAS) OU 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 LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
 
2.4.4 - O documento de credenciamento será retido pela CPL e juntado ao processo licitatório. 
 
2.5 - Todos os documentos relativos a esta licitação deverão ser redigidos na língua portuguesa, sem 
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rasuras, emendas, entrelinhas e ou ressalvas, de fácil leitura e compreensão. 
 

3 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
3.1 - Esta licitação está aberta a todos concorrentes, que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta Concorrência Pública, que atenderem os requisitos do presente Edital e comprovarem as 
seguintes condições: 

 
 
1º – HABILITAÇÃO JURÍDICA – Artigo 28 Lei 8.666/93 
 

a) Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual e última alteração (se houver), com objetivo 
pertinente ao objeto licitado. 

 
2º – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Artigo 30 Lei 8.666/93 
 
b) Declaração de que tem conhecimento das condições objetivas do local para o cumprimento das 
obrigações do objeto desta licitação, para o qual pretende propor;  
 
c) Apresentação de declaração formal da disponibilidade de exigências mínimas relativas à instalação de 
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal especializado, considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto da licitação, para o qual pretende propor; 
 

d) Prova de regularidade de registro ou inscrição da empresa no CREA – Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura, nos termos previstos em lei; 

e) Prova de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, com atribuições 
pertinentes ao objeto da licitação; 

e.1) A comprovação de que trata a letra “e”, será realizada através de atestado fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devendo estar acompanhado do Acervo Técnico emitido pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA (vedada exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos), nos termos previstos em lei; 

e.2) É VEDADA A INDICAÇÃO DE UM MESMO ENGENHEIRO COMO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO POR MAIS DE UMA EMPRESA PROPONENTE, FATO ESTE QUE INABILITARÁ 
TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. 
 
3º – REGULARIDADE FISCAL – Artigo 29 Lei 8.666/93 
 
f) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
h) - Certificado de Registro Cadastral com validade plena, expedido pela Prefeitura Municipal de Muriaé, 
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nos termos previstos em Lei. 
 
h.1) NA HIPÓTESE DOS DOCUMENTOS INDICADOS NO CRC – CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, 
ESTAREM COM OS PRAZOS VENCIDOS, DEVERÃO SER APRESENTADOS NOVOS 
DOCUMENTOS, EM VIGOR, CONSTANTES DOS SUBITENS i.1.1, i.1.2, i.1.3, i.1.4, i.1.5 E i.1.6, 
CONFORME SEGUE: 
 

. 
h.1.1 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal; 
 
h.1.2 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual; 
 
h.1.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Secretaria da Receita Federal; 
 
h.1.4 - Certidão Negativa de Débito para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 
h.1.5 - Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social (INSS); 
 
h.1.6 - Certidão Negativa de Débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS); 
 
h.1.7 – Certidão Negativa de Falência e Concordata; 
 
h.1.8 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. 
 

4º – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

n) Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, podendo observar o modelo no Anexo V. 

 
3.2 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
3.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega, declarações ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
3.4 - As certidões que não contiverem expresso o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 
(cento e oitenta) dias da data de abertura do certame. 
 
3.5 - O ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”, deverá conter a 
documentação exigida no item 3 - Condições para Habilitação, sendo o envelope devidamente fechado e 
indevassável, contendo na sua parte externa, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N° 01 – “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL: __________________________________________ 
CNPJ SOB N°: _____________________________________________ 

 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DEMURIAÉ-MURIAÉ-PREV 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

ABERTURA DIA 15/05/2014 ÀS 08h30min  
 
 

4 – PROPOSTA COMERCIAL 
 

4.1 - A Proposta de preços deve ser apresentada em uma única via, sem emendas ou rasuras, em papel 
timbrado da proponente, com preços em moeda corrente nacional, podendo observar o demonstrativo 
constante no Anexo VI, que integra o presente edital. 

4.2 - Deverá conter a proposta, os seguintes dados, sob pena de desclassificação: 

4.2.1 - Razão social da empresa, endereço completo, CNPJ; 

4.2.2 - Número a que se refere à tomada de preços; 

4.2.3 - Preços unitários e totais em algarismos; 

4.2.4 - Preço global da proposta em algarismos e por extenso; 

4.2.5 - Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame; 

 
4.2.6 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de 
administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do 
(s) objeto (s) deste certame e; 
 
4.2.7 - Data, local, assinatura e identificação do representante legal. 
 
4.3 - ALÉM DA “PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS”, A LICITANTE DEVERÁ 
APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA, “CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO” DEVIDAMENTE 
PREENCHIDO. 
 
4.4 - Será aceito planilha computadorizada pela própria proponente, desde que guarde, sob pena de 
desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha do CONTRATANTE, no que se refere às atividades, 
unidades e quantidades. 
 
4.5 - O ENVELOPE N° 02 – “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter a proposta, conforme exigências 
contidas no item 4 – Proposta Comercial, sendo o envelope devidamente fechado e indevassável, contendo 
na sua parte externa, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N° 02 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL: __________________________________________ 
CNPJ SOB N°: _____________________________________________ 

 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 

ABERTURA DIA 15/05/2014 ÀS 08h30min  
 

5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

 
04.01.01.13.391.0008.1.081-33903900 

 
5.2.1 - O pagamento far-se-á mensalmente, após medição, atestada a execução dos serviços através do setor 
requisitante e emissão da respectiva fatura. 
 

6 – DA ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

6.1 - A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 

6.2 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou seus 
representantes presentes e demais interessados em assistir o ato, a Comissão de Licitação iniciará os 
trabalhos, examinando os envelopes documentação e proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros 
e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 
“Documentação para Habilitação”. 

6.2.1 - Os documentos contidos nos envelopes n° 01, serão examinados e rubricados pelos participantes da 
Comissão de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes credenciados. 

6.2.2 - Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação exigida no item 3 – 
Condições para Habilitação, de forma completa, atualizada e válida na forma da Lei. 

6.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito. 

6.2.4 - Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimada das causas que ensejaram a inabilitação. 

6.2.5 - Decorrida as fases descritas neste item 6, os envelopes n° 02 “Proposta Comercial” das proponentes 
habilitadas serão abertos no mesmo local, pela CPL, desde que haja renúncia expressa de todos os 
proponentes de interposição de recursos, de que trata o artigo 109, I, “a” da Lei Federal n° 8.666/93. Caso 
contrário, a data da abertura será comunicada às proponentes através de publicação em jornal da Imprensa 
Oficial, após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem interposição. 

6.2.6 - As propostas contidas nos envelopes n° 02, serão examinadas e rubricadas pelos participantes da 
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Comissão de Licitação, bem como pelos representantes credenciados. 

6.2.7 - Serão considerados classificados os licitantes que apresentarem a proposta exigida no item 4 – 
Proposta Comercial, de forma completa, atualizada e válida na forma da Lei. 

6.2.8 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito. 

6.2.9 - Decorrida a fase de julgamento das propostas, a CPL, fará realizar a adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos, de que trata 
o artigo 109, I, “b” da Lei Federal n° 8.666/93. 

6.2.10 - Critérios para julgamento: 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 

b) Se houver discrepância entre o preço unitário e total, o preço unitário prevalecerá e o preço total será 
corrigido. 

c) Se houver discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá a importância 
expressa por extenso. 

d) Serão desclassificadas as propostas que tiverem seus erros aritméticos corrigidos na forma do item 6.2.10, 
letra “b” e “c”, e seus proponentes recusarem-se a aceitar a correção. 

e) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, a cargo do interessado. 

f) A PROPONENTE DEVERÁ COTAR O LOTE GLOBAL. 

6.2.11 - Decorrido o prazo de recurso, seguir-se-á à homologação pela autoridade competente, na forma da 
Lei. 

6.2.12 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da 
Lei Federal n° 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

6.2.13 - A Comissão de Licitação poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar 
necessário à correta avaliação da documentação apresentada, bem como realizar as diligências necessárias à 
comprovação das informações fornecidas. Os esclarecimentos serão solicitados e prestados por escrito, e 
nenhuma complementação ou modificação de conteúdo da proposta ou dos preços cotados será solicitada ou 
permitida, ressalvada a correção de que trata o item 6.2.10, letras “b” e “c”. 

6.2.14 - Se todos os licitantes forem desclassificados, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 
oito dias úteis para a apresentação de nova proposta, escoimada das causas que ensejaram a desclassificação. 

6.2.15 - Decorrido o prazo de recurso de habilitação, e nenhum tendo sido interposto, ou julgados os 
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apresentados, os envelopes das propostas serão devolvidos ou anexados ao processo pertinentes, inviolados, 
aos licitantes inabilitados. 

 
7 – PREÇOS 

 
7.1 - As quantidades fixadas nas planilhas de custo são estimativas destinadas a permitir a uniformização 
das propostas. A licitante contratada receberá, pelas obras propostas, o valor resultante das quantidades 
efetivamente executadas, medidas com base nos preços unitários por ela cotados. 
 

8 – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
8.1 - A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei Federal 
n° 8.666/93, o montante de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo. 
8.2 - Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 
 
8.3 - Se a caução for prestada em título da dívida pública, deverá a vencedora apresentar no ato, relação dos 
mesmos. 
 
8.4 - A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de 
Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, 
se esta ocorrer por culpa da contratante, após verificada a inexistência de quaisquer débito. 
 
8.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada a 
contratada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor 
caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação 
das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação. 
 

9 – DO CONTRATO 
 
9.1 - O contrato vigorará pelo prazo de: 
-70 (setenta) dias, contados, a partir da data de assinatura do contrato, para o Item 01 do objeto; 
 
9.2 – Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição no instrumento 
respectivo, o edital de licitação, anexos e a proposta oferecida pela CONTRATADA. 
 

10 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1 - O contrato firmado pela CONTRATANTE poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 
termos do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 - São obrigações da Contratada: 
a) - Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 
 
b) - Assegurar, durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços realizados. 
 
c) - 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 vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente 
das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 
 
d) - Permitir e facilitar a fiscalização ou suspensão do CONTRATANTE a inspeção das Obras, em qualquer 
dia e horário, devendo prestar todos os informes esclarecimentos solicitados. 
 
e) - Providenciar a fixação de placa, com seus dados indicativos, segundo padrão do CONTRATANTE. 
 
f) - Obedecer integralmente o plano de segurança da obra e pessoas, elaborando segundo as normas de 
segurança do trabalho. 
 
g) - Participar à fiscalização ou supervisão do CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição 
que possa atrasar ou impedir a conclusão das obras, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 
indicando as medidas para corrigir a situação. 
 
h) - Executar, conforme a melhor  técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas 
 da ABNT, bem como, as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo 
CONTRATANTE. 
 
i) - Manter atualizado o “Diário de Obras”, nele registrado todas as ocorrências que afetem o  prazo de 
execução, o projeto ou Orçamento da Obra. 
 
j) - Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas Municipais sobre execução de 
Obras em locais públicos. 
 
l) - A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA, por escrito, a substituição de 
qualquer empregado cuja permanência no canteiro de obra considere inconveniente. 
 
m) - A fiscalização do CONTRATANTE poderá determinar à contratada o reforço de equipamento ou 
substituição da unidade, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente ou impróprio para dar, aos 
serviços, o andamento previsto. 
 

12 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
12.1 - O prazo de execução da obra será de: 
- 70 (setenta) dias, de acordo com cronograma físico-financeiro, para item 01 do objeto; 
 
12.2 - A obra deverá ser entregue na forma e no prazo estipulado no contrato firmado entre o Fundo 
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Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev e a empresa contratada, e será recebida provisoriamente e 
examinada por uma comissão de fiscalização, designada para este fim. 

12.3 - O licitante deverá efetuar as modificações ou correções indicadas pela comissão de fiscalização como 
necessárias à adequação da obra ao projeto e especificações constantes neste edital, sem qualquer custo 
adicional para o órgão licitante; 

12.4 - Dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório da obra, a 
comissão dará sua aprovação e atestará o recebimento definitivo. 

 
13 – FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS 

 
13.1 - A fiscalização das obras será feita pelo CONTRATANTE, através de seus servidores, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 
 
13.2 - A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos 
serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as 
disposições a elas relativas. 
 

14 – CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1 - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipótese, 
igualmente não poderá a contratada, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo 
expresso consentimento do CONTRATANTE. 
14.2 – Será exigido da empresa vencedora a subcontratação de microempresa(s) ou de empresa(s) de 
pequeno porte, sendo que, o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não poderá exceder a 30% 
(trinta por cento) do total licitado, nos termos do inciso II, do artigo 48, da Lei Complementar 123/2006, e 
inciso II, do artigo 54, da Lei Municipal 756/2009. 
 

15 - RESCISÃO 
 
15.1 - O CONTRATANTE poderá promover a rescisão do contrato, nos termos do artigo 78, da Lei Federal 
n° 8.666/93. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Contrato poderá ser rescindido, amigavelmente, por acordo entre as 
partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação 
processual vigente. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE o direito à rescisão deste 
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos casos de atraso injustificado 
por mais de 30 dias consecutivos no início da execução das obras, interrupção dos serviços sem justa causa 
e prévia comunicação à CONTRATANTE, cometimento reiterado de falhas causadas na execução dos 
serviços, para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à CONTRATADA 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, desde que seja efetuado o pagamento dos serviços 
efetivamente prestados, e devidamente aprovados até a data da rescisão. 
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16 - RESOLUÇÃO 
 
16.1 - Constituem condições resolutivas do CONTRATO: 
 
a) O integral cumprimento de seu objeto, caracterizando pelo recebimento definitivo dos serviços e obras 
contratadas; 
b) O decurso do prazo contratual de execução; 
c) O acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1.093 do Código Civil Brasileiro; 
d) Resolvido o contrato, por força  das condições previstas nas letras "b" e "c" supra, o CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor 
correspondente aos serviços efetivamente executados e aproveitados. 
 

17 – RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
17.1 - A CONTRATADA assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva 
por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em conseqüência 
de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer 
de seus empregados ou prepostos. 
 

18 - TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
 
18.1 - Todos os tributos que incidiram sobre o CONTRATO ou atividades que constituam seu objeto 
deverão ser pagos, regularmente, pela CONTRATADA, e, por sua conta exclusiva, compete, igualmente, à 
Contratada, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela  legislação  trabalhista e  da previdência  
social  pertinentes  ao pessoal  contratado  para  a execução  dos serviços avençados entre as partes. 
 
 

19 – PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 
19.1 - É obrigação da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à 
proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se, a mesma 
CONTRATADA por  quaisquer   penalidades  decorrentes de sua inobservância. 
 

20 - RECURSOS 
 
20.1 - É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que dela resulte, a 
interposição de recursos, na conformidade dos preceitos contidos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

21 – CLÁUSULA DE ADESÃO 
 
21.1 - O protocolamento de documentação e proposta implica, independentemente  de declaração expressa 
por parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos do Edital, seus anexos e instruções. 
 
 
 

mailto:secretaria@muriaeprev.com.br


 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ 

MURIAÉ-PREV 

CNPJ: 10.935.438/0001-15 
Praça João Pinheiro, 15 – Salas 217-219 – Ed. Top Center – Centro 

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000 
    Telefone: (32) 3722-2321 –  

                                           E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br. 
 

Tomada de Preços n° 01/2014 1

22 - SANÇÕES 
 
22.1 - Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da 
Lei Federal n° 8.666/93, bem como implicará a imposição de multa, até o máximo de 10% (dez por cento) 
do valor do Contrato, em cada caso. 
 

23 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 - Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste edital, nem preços ou 
vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes. 
 
23.2 - Poderá o Diretor Executivo do Muriaé-Prev revogar a presente Licitação, no todo ou parte por 
conveniência administrativa e interesse público, devidamente justificado, sem que caiba a licitante direito à 
indenização. 
23.3 - A Administração deverá anular a presente licitação, no todo ou em parte sempre que ocorrer 
ilegalidade, de ofício ou por provocação. 
 
23.3.1 - A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos casos legais. 
 
23.4 - As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas e de prévia ciência dos 
PROPONENTES. 
 
23.5 - Será facultado à Comissão de Licitação ou a autoridade superior em qualquer fase do 
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar a decisão. 
 
23.6 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo, conforme determina a Lei. 
 
23.7 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme determina 
a Lei.  
 
23.8 - De acordo com conveniência da Diretoria Executiva devidamente justificada, as quantidades poderão 
ser aumentadas ou reduzidas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o parágrafo 1º do 
artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
23.9 - A empresa proponente a que couber a adjudicação deverá apresentar ao CONTRATANTE antes do 
recebimento da "Ordem de Serviços” inicial: 
 
23.9.1 - Plano de segurança de trabalho, elaborado em conformidade com as “normas de segurança do 
trabalho" referente à execução da Obra contratada, na forma da lei, que institui as normas regulamentadoras 
para as condições e meio ambiente do trabalho na Indústria da Construção Civil. 
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23.9.2 - Anotação de responsabilidade técnica ART, no CREA. 
 
23.10 - A execução dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma da obra. 
 

23.11 - O prazo para assinatura do contrato pelo proponente vencedor será de 03 (três) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da notificação do órgão licitante. Vencido este prazo, o órgão licitante poderá convocar 
para a assinatura do contrato o proponente que o seguir na ordem de classificação, nos termos e hipóteses 
previstas no § 2°, art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores modificações, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 do estatuto das licitações. 

23.12 - A empresa Contratada deverá afixar placa no padrão de obra conforme modelo a ser apresentado pela 
PMM, no local da obra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do contrato. 

 
23.13 – O presente edital e seus anexos ficarão disponíveis para análise e obtenção junto ao Fundo 
Previdenciário de Muriaé, Setor de Licitação, em dias úteis, das 07h30min às 11h30min e 13h00min às 
17h00min, na Pça João Pinheiro, nº 15 salas 217/219, Edifício Top Center, Centro, Muriaé, MG, a partir da 
presente data. 
 
23.14 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados, por escrito, em dias úteis, das 
07h30min às 11h30min e 13h00min às 17h00min, na Comissão de Licitação na Pça João Pinheiro, nº 15 
salas 217/219, Edifício Top Center, Centro, Muriaé, MG, TEL (32) 3729-1215. 

 
Muriaé, 15 de abril de 2014 

 
_____________________________________ 

Alessandro Rodrigues Campos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 

COMISSÃO DE LICITACÃO 
 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

LOTE 01: 

 
ITEM 01 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DO MURIAÉ-PREV 

        
        
        

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT 
PREÇO UNIT 
COM BDI 30% VALOR TOTAL 

 A AREA A AMPLIAR           
 01  SERVIÇOS PRELIMINARES           
 01.001  SERVIÇOS PROVISÓRIOS           
 1.001.001 Placa de obra em chapa zincada, instalada um           1,00                   715,28                   929,86                   929,86  
 

1.001.002 
Locação de construção de edificação com gabarito de 
madeira m2       100,90                      4,26                      5,54                   558,78  

   SUB TOTAL 01                               -                  1.488,65  
 02  MOVIMENTO DE TERRAS                               -                            -    
 02.001  MANUAL                               -                            -    
 

02.001.001  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m m3         33,47                     31,01                     40,31                1.349,28  
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02.001.002  
Apiloamento e reaterro  manual  com soquete de fundo de 
vala m2         15,78                      8,47                     11,01                   173,75  

   SUB TOTAL 02                               -                  1.523,03  
 

03  
INFRA-ESTRUTURA (sapatas , cintas e arranque de 
pilares)                               -                            -    

 
3.001.001 

Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 
20mpa m3         17,69                   305,79                   397,53                7.032,25  

 
3.001.002 

Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 
05 usos m²       141,52                     42,68                     55,48                7.852,10  

 
3.001.003 

Aço CA - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas e 
fundações kg       631,50                      6,34                      8,24                5.204,82  

   SUB TOTAL 03                               -                20.089,17  
 04  SUPRA-ESTRUTURA                               -                            -    
 04.001  CONCRETO                               -                            -    
 

04.002  
Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 
20mpa m3         18,53                   305,79                   397,53                7.364,98  

 
04.003  

Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 
03 usos m²       185,70                     41,44                     53,87              10.004,03  

 
04.004  Aço CA - 50 diâm  6.3 a 12.5mm, para estruturas  kg 

    
1.034,40                      6,34                      8,24                8.525,52  

   SUB TOTAL 04                               -                25.894,54  
 05  INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                               -                            -    
 05.001  TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL                               -                            -    
 05.001.001  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m         12,00                     21,04                     27,35                   328,22  
 05.001.002  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m         12,00                     18,36                     23,87                   286,42  
 05.001.003  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m         12,00                     14,62                     19,01                   228,07  
 05.001.004  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m         12,00                     10,56                     13,73                   164,74  
 05.001.005  Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m         12,00                      8,83                     11,48                   137,75  
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                                  -      
 05.002  ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO                               -                            -    
 

05.002.001  
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 50mm x 11/4" un           4,00                      5,82                      7,57                     30,26  

 

05.002.002  
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 25mm x 3/4" un           4,00                      0,60                      0,78                      3,12  

 

05.002.003  
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 20mm x 1/2" un           4,00                      0,48                      0,62                      2,50  

                                   -      
 05.003  REGISTRO DE GAVETA BRUTO                               -                            -    
 05.003.001  Registro gaveta bruto, d = 38 mm (1 1/2") - (deca ou similar) un           1,00                     60,61                     78,79                     78,79  
                                   -      
 5.004 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO                               -                            -    
 

05.004.001  
Registro pressão c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - 
(deca ref 1416, linha c40 ou similar) un           1,00                     57,62                     74,91                     74,91  

                                   -      
 5.005 DIVERSOS                               -                            -    
 5.005.001 Caixa d'água , capacidade 1.500 L - instalada un           1,00                   385,43                   501,06                   501,06  
                                   -      
 05.006  TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO                               -                            -    
 

05.006.001  
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, 
d =  40mm m           5,00                     10,09                     13,12                     65,59  

 

05.006.002  
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, 
d =  50mm m         15,00                     13,70                     17,81                   267,15  

 
05.006.003  

Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d 
=  75mm m         20,00                     27,11                     35,24                   704,86  

 

mailto:secretaria@muriaeprev.com.br


 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ 

MURIAÉ-PREV 

CNPJ: 10.935.438/0001-15 
Praça João Pinheiro, 15 – Salas 217-219 – Ed. Top Center – Centro 

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000 
    Telefone: (32) 3722-2321 –  

                                           E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br. 
 

Tomada de Preços n° 001/2014 1

05.006.004  
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d 
= 100mm m         20,00                     35,46                     46,10                   921,96  

 5.006.005 DIVERSOS                               -                            -    
 

05.005.001  
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d 
= 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio Akros un           1,00                     28,55                     37,12                     37,12  

 

05.005.002  
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 
mm, com grelha redonda acabamento cromado un           2,00                     26,99                     35,09                     70,17  

 5.005.003 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un           1,00                   107,83                   140,18                   140,18  
 

05.005.004  
barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l-80cm,(vaso 
sanitario) conforme NBR 9050 um           2,00                   239,06                   310,78                   621,56  

 

05.005.005  
barra de apoio horizontal em aço inox d = 1 1/4" , l=120cm para 
p.n.e (lavatorio) inclusive fixação um           1,00                   290,56                   377,73                   377,73  

 05.006.001  LOUÇAS                               -                            -    
 

05.006.002  

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, DECA, 
linha ravena CP929, inclusive assento DECA ravena cp929, 
conjunto de fixação DECA SP13, anel de vedação, tubo de 
ligação com acabamento cromado e engate plástico un           2,00                   378,78                   492,41                   984,83  

 

05.006.003  

Cuba de embutir oval (deca linha ref l37)  p/ instalação em 
bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate 
cromado (deca) un           2,00                   143,22                   186,19                   372,37  

 05.006.004  Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm un           2,00                     15,93                     20,71                     41,42  
 5.006.005 Cabide de louça, DECA A680, branco un           2,00                      7,00                      9,10                     18,20  
 5.007 METAIS                               -                            -    
 

05.007.001  
Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref 
a180) ou similar un           2,00                     16,26                     21,14                     42,28  

   SUB TOTAL 5                               -                  6.501,24  
 06  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V)                               -                            -    
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06.001  ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO                               -                            -    
 06.001.001  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m         40,00                     10,97                     14,26                   570,44  
 06.002  FIOS E CABOS                               -                            -    
 06.002.001  Fio isolado em pvc seção   2,5mm2 - 750v / 70°c m         20,00                      2,85                      3,71                     74,10  
 06.002.002  Fio isolado em pvc seção   4,0mm2 - 750v / 70°c m         60,00                      3,51                      4,56                   273,78  
 06.002.003  Fio isolado em pvc seção   6,0mm2 - 750v / 70°c m         60,00                      4,25                      5,53                   331,50  
 06.002.004  Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°c m         20,00                      5,60                      7,28                   145,60  
 06.003  CABO TELEFÔNICO                               -                            -    
 06.003.001  Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 m         30,00                      8,62                     11,21                   336,18  
 06.003.002  Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 m         30,00                      7,45                      9,69                   290,55  
 06.004  INTERRUPTOR                               -                            -    
 06.004.001  Interruptor 01 seção simples un           5,00                      8,60                     11,18                     55,90  
 06.004.002  Interruptor 02 seções simples un           1,00                     14,01                     18,21                     18,21  
 06.005  TOMADAS  DE TELEFONE DE EMBUTIR                               -                            -    
 06.005.001  Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un           4,00                     11,31                     14,70                     58,81  
 06.006  TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR                               -                            -    
 06.006.001  Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un           9,00                     13,64                     17,73                   159,59  
 06.007  CAIXA DE EMBUTIR DE PVC                               -                            -    
 

06.007.001  
Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com 
tampa un         19,00                      1,95                      2,54                     48,17  

 06.007.002  Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" un           8,00                      3,10                      4,03                     32,24  
 06.008  QDL -                                -                            -    
 

06.008.001  
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em 
chapa de aço, para até 12 disjuntores  , exclusive disjuntores un           1,00                   105,33                   136,93                   136,93  

 06.008.002  Disjuntor tripolar 70a un           1,00                     69,04                     89,75                     89,75  
 06.008.003  Disjuntor monopolar 15a un           5,00                     11,29                     14,68                     73,39  
 06.008.004  Disjuntor monopolar 20a un           1,00                     11,29                     14,68                     14,68  
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06.008.005  Disjuntor tripolar 30a un           1,00                     52,19                     67,85                     67,85  
 6.009 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA                               -                            -    
 

06.009.001  

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  inclusive tampa em concreto, dim. int. =  0.60 x 0.60 
x 0.60m considerando escavação, reaterro e bota fora un           1,00                   298,00                   387,40                   387,40  

 06.0010  CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE                               -                            -    
 

06.010.001  
Distribuidor geral padrão telemig dimensões 0,20 x 0,20 x 
0,12m un           1,00                   765,00                   994,50                   994,50  

 06.011  LUMINÁRIAS                               -                            -    
 

06.011.001  
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w (pelotas 
ref 8157 ou similar), completa un           5,00                     48,28                     62,76                   313,82  

 

6.011.002 
Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 40 w (pelotas 
ref 8157 ou similar), completa un           3,00                     35,97                     46,76                   140,28  

 
06.012  

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 
ATMOSFÉRICAS                               -                            -    

 06.012.001  Pára-raio tipo Gaiola de Faraday un           1,00                   274,00                   356,20                   356,20  
   SUB TOTAL 06                               -                  4.969,86  
 07  PAREDES E PAÍNES                               -                            -    
 07.001  ALVENARIA                               -                            -    
 

07.001.001  
Alvenaria de bloco cerâmico (15x19x25 cm), e = 0.15 m, 
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) m2       232,00                     27,26                     35,44                8.221,62  

 
07.001.002  

Vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, 
seção 9x12cm m           0,10                1.277,57                1.660,84                   166,08  

 07.002  DIVISÓRIA                               -                            -    
 

07.002.001  

divisórias  painel cego =35mm,miolo vermiculita 
revestida c/chapa laminada em cores c/montantes 
alumino anodizado natural em "l" "t" ou "x" inclusive 
portas e suas ferragens m2         54,40                     95,09                   123,62                6.724,76  
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  SUB TOTAL 07                               -                15.112,46  
 08  ESQUADRIAS                               -                            -    
 08.001  MADEIRA                               -                            -    
 

08.001.001  
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, 
exclusive ferragens un           1,00                   271,20                   352,56                   352,56  

 

08.001.002  
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, 
exclusive ferragens un           1,00                   280,04                   364,05                   364,05  

   SUB TOTAL 08                               -                     716,61  
 09  COBERTURA                               -                            -    
 09.001  TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA                               -                            -    
 09.001.001  Telhado em telha de aço ondulada 0,5 mm m2       100,90                     43,72                     56,84                5.734,75  
 

09.001.002  
Estrutura metalica para apoio de telhas considerando 
inclusive pintura após a aplicação de zarcão m       100,90                     10,82                     14,07                1.419,26  

 09.002  CHAPAS                               -                            -    
 09.002.001  Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m         22,60                     25,76                     33,49                   756,83  
 09.002  CALHA                               -                            -    
 

09.002.001  
Calha em chapa de aço,  larg = 50,0cm.inclusive tubos de 
100mm para condutores  de agua pluvial e conexões m         18,00                     22,64                     29,43                   529,78  

   SUB TOTAL 09                               -                  8.440,62  
 10  REVESTIMENTO                               -                            -    
 10.001  MASSA                               -                            -    
 

10.001.001  
Chapisco em  parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) m2       557,00                      3,73                      4,85                2.700,89  

 

10.001.002  
Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:3 (cimento / 
cal / areia) m2       464,00                     15,42                     20,05                9.301,34  

 10.001.003 Forro em gesso em placas m2         93,00                     18,54                     24,10                2.241,49  
 10.002  ACABAMENTO                               -                            -    
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10.002.001  

Revestimento cerâmico para parede, eliane, linha 
arquitetural neve, pei - 3, dimensões 30 x 30 cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado m2         71,00                     48,73                     63,35                4.497,78  

   SUB TOTAL 10                               -                18.741,50  
 11  PAVIMENTAÇÃO                               -                            -    
 11.001  CAMADA IMPERMEABILIZADORA                               -                            -    
 11.001.001  Lastro de concreto simples regularizado para piso m3         93,00                     22,78                     29,61                2.754,10  
 11.002  ACABAMENTO                               -                            -    
 

11.002.001  

Revestimento cerâmico para piso , portobello, linha portillo 
white, dimensões 30 x 30 cm, pei-5, anti derrapante, 
aplicado com argamassa industrializada ac-i,  m2         93,00                     48,73                     63,35                5.891,46  

   SUB TOTAL 11                               -                  8.645,56  
 12  SOLEIRAS E RODAPÉS                               -                            -    
 12.001  SOLEIRA                               -                            -    
 12.001 001 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m           2,30                     44,95                     58,44                   134,40  
 12.001 002 PEITORIL                               -                            -    
 12.001.002.01 Peitoril em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m           2,00                     31,93                     41,51                     83,02  
 12.002  RODAPÉ                               -                            -    
 

12.002.001  
Rodapé cerâmico eliane, linha bianco po, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado m         34,02                     16,30                     21,19                   720,88  

   SUB TOTAL 12                               -                     938,30  
 13  PINTURAS                               -                            -    
 13.001  ACRÍLICA                               -                            -    
 

13.001.002  

Pintura para interiores e exterior, sobre paredes  com 
lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 
demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m2       464,00                     16,94                     22,02              10.218,21  
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13.001.003  

Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão 
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 
demãos de tinta acrílica m2         93,00                     16,94                     22,02                2.048,05  

 13.002  ESMALTE                               -                            -    
 

13.002.001  
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
esmalte sobre esquadrias de madeira m2           6,30                     11,94                     15,52                     97,79  

   SUB TOTAL 13                               -                12.364,04  
 14  FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA                               -                            -    
 

14.001  
Fechadura la fonte, linha residence, conjunto 2176 
(maçaneta/espelho), acabamento cr (cromado brilhante) un           2,00                   116,00                   150,80                   301,60  

 

14.002  

Dobradiça de latão ou aço, la fonte, ref. 85, acabamento cr 
(cromado brilhante), tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com 
parafusos un           6,00                     10,90                     14,17                     85,02  

   SUB TOTAL 14                               -                     386,62  
 

15  
ELEMENTOS DECORATIVOS, PREVENÇÃO A INCENDIO 
E VIDROS                               -                            -    

 15.001 BANCADA                               -                            -    
 

15.001.001  
Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,20x0.60, 
inclusive rodopia 7 cm, assentada. un           3,00                   165,89                   215,66                   646,97  

 15.002  INCÊNDIO                               -                            -    
 

15.002.001  
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio 
do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 un           2,00                   109,64                   142,53                   285,06  

 15.003  VIDROS                               -                            -    
 15.003.001  Vidro temperado 6 mm m2           1,52                     98,02                   127,43                   193,69  
 15.003.002 Vidro temperado 10 mm para porta m2           2,94                   140,03                   182,04                   535,19  
   SUB TOTAL 15                               -                  1.660,92  
 16  LIMPEZA DA OBRA                               -                            -    
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16.001  LIMPEZA                               -                            -    
 16.001.001  Limpeza geral m2       100,90                      1,24                      1,61                   162,65  
   SUB TOTAL 16                               -                     162,65  
   SUB TOTAL DO ORÇAMENTO A                               -               127.635,77  
 B REFORMA  DA SEDE DO MURIAÉ PREV           
 1 DEMOLIÇõES E REMOÇÕES                               -      
 

1.001 
Demolição da rampa de acesso aos fundos inclusive 
afastamento (bota fora) m2           7,05                      6,04                      7,85                     55,36  

 

1.002 
Remoção de grade externa de fechamento de fachada com 
afastamento m2         27,00                      7,22                      9,39                   253,42  

 1.003 Remoção de esquadrias de janelas com afastamento m2         13,80                      7,22                      9,39                   129,53  
 

1.004 
Demolição de pisos cerâmicos internos do pavimento terreo 
com afastamento m2         58,32                      6,04                      7,85                   457,93  

 

1.005 
Remoção de revestimentos cerâmicos de paredes de 
cozinha e banheiros do pavimento térreo m2         31,32                      6,04                      7,85                   245,92  

 

1.006 
Demolição de alvenaria em tijolos cerâmicos, sem 
aproveitamento inclusive afastamento. m3           0,80                     50,95                     66,24                     52,99  

   SUB TOTAL 1                               -                  1.195,15  
 02  COBERTURA DO ACESSO A AREA DOS FUNDOS                               -      
 

2.001 
Fornecimento e assentamento de cobertura em estrutura 
metálica com cobertura em telha translucida m2           3,38                     60,00                     78,00                   263,64  

   SUB TOTAL 2                          263,64  
 3 PAVIMENTAÇÃO                               -                            -    
 3.001 CONTRAPISO                               -                            -    
 3001.1 Contrapiso regularizado para piso inclusive areas externas m3         93,67                     22,78                     29,61                2.773,94  
   SUB TOTAL 3                       2.773,94  
 4 ACABAMENTO                               -                            -    
 

mailto:secretaria@muriaeprev.com.br


 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ 

MURIAÉ-PREV 

CNPJ: 10.935.438/0001-15 
Praça João Pinheiro, 15 – Salas 217-219 – Ed. Top Center – Centro 

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000 
    Telefone: (32) 3722-2321 –  

                                           E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br. 
 

Tomada de Preços n° 001/2014 2

4.001 

Revestimento cerâmico para piso , portobello, linha portillo 
white, dimensões 30 x 30 cm, pei-5, anti derrapante, 
inclusive para area externa frontal, e rodapes,  aplicado com 
argamassa industrializada ac-i,  m2       149,87                     48,73                     63,35                9.494,24  

   SUB TOTAL 4                               -                  9.494,24  
 5 REVESTIMENTO DE PAREDES                               -                            -    
 

5.001 

Revestimento cerâmico para  parede, eliane, linha 
arquitetural neve, pei - 3, dimensões 30 x 30 cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado m2         31,32                     48,73                     63,35                1.984,09  

   SUB TOTAL 5                               -                  1.984,09  
 6 ESQUADRIAS PARA VAOS DE JANELAS-VIDROS                                -                            -    
 6.001 Vidro temperado 6 mm m2         13,80                     98,02                   127,43                1.758,48  
 6.002 Vidro temperado 10 mm para porta m2           6,51                   140,03                   182,04                1.185,07  
   SUB TOTAL 6                               -                  2.943,55  
 7 DIVISÓRIA                               -                            -    
 

7.001 

divisórias  painel cego =35mm,miolo vermiculita 
revestida c/chapa laminada em cores c/montantes 
alumino anodizado natural em "l" "t" ou "x" inclusive 
portas e suas ferragens m2         24,64                     95,09                   123,62                3.045,92  

   SUB TOTAL 07                               -                  3.045,92  
 8 ESQUADRIA METALICA                               -      
 

8.001 
Fornecimento e assentamento de corrimao simples em tubo 
galvanizado DIN 2440mm, d=1 1/2" m2           6,90                     53,70                     69,81                   481,69  

 

8.002 
Fornecimento e assentamento de portão de correr com 
grade inclusive motor m2         27,00                   250,00                   325,00                8.775,00  

   SUB TOTAL 08         9256,689 
 9 REDE ELETRICA                               -      
 

mailto:secretaria@muriaeprev.com.br


 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ 

MURIAÉ-PREV 

CNPJ: 10.935.438/0001-15 
Praça João Pinheiro, 15 – Salas 217-219 – Ed. Top Center – Centro 

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000 
    Telefone: (32) 3722-2321 –  

                                           E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br. 
 

Tomada de Preços n° 001/2014 2

9.001 
Revisão na rede eletrica com substituição de lampadas, 
reatores, calhas, fios, tomadas e interruptores. um           1,00                1.600,00                2.080,00  2080,000 

   SUB TOTAL 09         2080 
 10 PINTURAS                               -                            -    
 10.001 ACRÍLICA                               -                            -    
 

10.001.1 

Pintura para interiores e exterior, sobre paredes  com 
lixamento, e 02 demãos de tinta acrílica, inclusive fachada 
pav superior m2       246,84                     16,94                     22,02                5.435,91  

 10.002 ESMALTE                               -                            -    
 

10.002.1 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
esmalte sobre esquadrias de madeira inclusive pav superior m2         33,60                     11,94                     15,52                   521,54  

 

10.002.2 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
esmalte sobre esquadrias metálicas e massadas m2 33,9000                    15,36                     19,97                   676,92  

   SUB TOTAL 10                       6.634,36  
 11 RAMPA                               -      
 

11.001 
Execução de rampas de acesso a recepção em concreto 
fck25Mpa, e degraus, com pintura indicativa duas demaos um 2,000 208,000                  270,40                   540,80  

   SUB TOTAL 11                          540,80  
   SUB TOTAL DO ORÇAMENTO B                     40.212,39  
   TOTAL A+ TOTAL B               167.848,16  
 

        
 

  
      

 
ALEXANDRE JOSE DE LIMA BARROS- ENG CIVIL- CREA-69252/D 
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 

COMISSÃO DE LICITACÃO 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

LOTE 01: 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MURIAE PREV 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % INC. 
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

  SERVIÇOS A                                 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES             
1.488,65  

0,89% 100% 
       
1.488,65  

  
                   
-    

  
                   
-    

  
                     
-    

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

2 MOVIMENTO DE TERRAS             
1.523,03  

0,91% 100% 
       
1.523,03  

  
                   
-    

  
                   
-    

  
                     
-    

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

3 
INFRA-ESTRUTURA (sapatas , 
cintas e arranque de pilares) 

         20.089,17  11,97% 100%     20.089,17    
                   
-    

  
                   
-    

  
                     
-    

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

4 SUPRA-ESTRUTURA         25.894,54  15,43%                      -    100%    25.894,54    
                   
-    

  
                     
-    

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

5 
INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS 

            
6.501,24  

3,87%                      -        50% 
     
3.250,62  

50% 
       
3.250,62  

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

6 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELEFÔNICAS (220V) 

           4.969,86  2,96%                      -        50% 
     
2.484,93  

50% 
       
2.484,93  

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

7 PAREDES E PAÍNES            
15.112,46  

9,00%                      -    100% 
      
15.112,46  
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8 ESQUADRIAS                 
716,61  

0,43%                      -                50% 
            
358,31  

50% 
         
358,31  

  
                
-    

9 COBERTURA            8.440,62  5,03%                      -            100% 
       
8.440,62  

            

10 REVESTIMENTO           
18.741,50  

11,17%                      -        50% 
     
9.370,75  

50% 
       
9.370,75  

  
                     
-    

  
                  
-    

  
                
-    

11 PAVIMENTAÇÃO            8.645,56  5,15%                      -              
                     
-    

100%        8.645,56    
                  
-    

  
                
-    

12 SOLEIRAS E RODAPÉS               938,30  0,56%                      -              
                     
-    

50% 
            
469,15  

50% 
         
469,15  

  
                
-    

13 PINTURAS          12.364,04  7,37%                      -              
                     
-    

50% 
        
6.182,02  

50% 
      
6.182,02  

  
                
-    

14 
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS 
DE MADEIRA 

              386,62  0,23%                      -              
                     
-    

50% 
             
193,31  

50% 
          
193,31  

  
                
-    

15 
ELEMENTOS DECORATIVOS, 
PREVENÇÃO A INCENDIO E 
VIDROS 

            
1.660,92  

0,99%                      -      
                   
-    

  
                   
-    

  
                     
-    

50% 
           
830,46  

50% 
        
830,46  

  
                
-    

16 LIMPEZA DA OBRA                
162,65  

0,10%                      -      
                   
-    

  
                   
-    

  
                     
-    

50% 
              
81,33  

50% 
            
81,33  

  
                
-    

  SERVIÇOS B                                 

1 DEMOLIÇõES E REMOÇÕES               
1.195,15  

0,71% 100% 
         
1.195,15  

                        

2 
COBERTURA DO ACESSO A 
AREA DOS FUNDOS 

              263,64  0,16%             100% 
           
263,64  

            

3 PAVIMENTAÇÃO            2.773,94  1,65%                 100%        2.773,94    
                  
-    

  
                
-    

4 ACABAMENTO            9.494,24  5,66%                 100%        9.494,24    
                  
-    

  
                
-    

5 REVESTIMENTO DE PAREDES             
1.984,09  

1,18%         100% 
      
1.984,09  

                

6 
ESQUADRIAS PARA VAOS DE 
JANELAS-VIDROS  

           2.943,55  1,75%                       
                  
-    

100% 
  
2.943,55  

7 DIVISÓRIA            3.045,92  1,81%         100% 
     
3.045,92  

                

8 ESQUADRIA METALICA            9.256,69  5,51%                 100%        9.256,69    
                  
-    

  
                
-    

9 REDE ELETRICA            2.080,00  1,24%             100% 
       
2.080,00  
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10 PINTURAS            6.634,36  3,95%                     50% 
       
3.317,18  

50% 
    
3.317,18  

11 RAMPA               540,80  0,32%                       
                  
-    

100% 
      
540,80  

TOTAL MENSAL          24.296,00    
    

41.007,00  
  

     
20.136,31  

  
     

25.890,56  
  

      
38.285,01  

  
     

11.431,76  
  

   
6.801,53  

TOTAL ACUMULADO          24.296,00       65.303,00    
    
85.439,31  

  
     
111.329,87  

  
    
149.614,87  

  
     
11.431,76  

  
   
6.801,53  

TOTAL GERAL  167.848,16  100,00%         14,47         24,43          12,00           15,42           22,81           6,81         4,05  

 
 
 

        
 

ALEXANDRE JOSE DE LIMA BARROS- ENG CIVIL- CREA-69252/D 
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 
COMISSÃO DE LICITACÃO 

ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO 
 

LOTE 01: 
 

 MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES  
PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DO MURIAÉ-PREV 

 
OBJETO: Trata-se da Ampliação e Reforma da nova sede do Muriaé-Previ, edificação 
térrea, destinada a recepção, sala de reuniões, sala de atendimentos, perícias e arquivos,  
situada à Av. JK. Nº 601 - B Centro. 
** PROPRIETÁRIO: Fundo Previdenciário de Muriaé - MURIAÉ- PREV 
** IMPLANTAÇÃO: A área a ampliar será edificada nos fundos da sede atual. 
Será executado serviço de demolição de telhado e pisos existentes, com bota fora executada pela 
empresa contratada sendo que o Muriae-Prev decidirá o destino dos materiais da cobertura. 
Consultar planta de situação da edificação, anexa. 
**ANEXO: Consultar planta arquitetônica da construção e reforma. 
** ÁREAS A CONSTRUIR E A REFORMAR: 
* Área construída Total:..................................................................................185,21 m² 
**EDIFICAÇÃO: Trata-se de uma edificação térrea com área construída total de 100,90 
m², localizada nos fundos da sede atual. 
O prédio é de fácil construção, sem estrutura complicada. Os acabamentos também simplificados.  
A edificação tem fundações e estruturas em concreto armado e paredes em alvenaria de tijolos 
cerâmicos (e= 15 cm). 
** DESCRIÇÃO: Trata-se de uma edificação com os seguintes cômodos: 
Setor público: sala de Espera com Instalações Sanitárias (Masculina e Feminina), Recepção, 
sala de perícia, sala de arquivo e sala de reunião.  
 
**ETAPAS DA CONSTRUÇÃO 
1 – INSTALAÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Será edificado Barracão de obra e fixado placa alusiva a obra. 
 O terreno será limpo e regularizado, para a construção. 

 A Locação será feito pelo processo de tábuas corridas, definindo-se os eixos de referência. 
- O projeto segue as exigências da NBR9050 da ABNT, permitindo o acesso e a 
locomoção de pessoas portadoras de deficiência física, construindo-se 1 Rampa de 
acesso. 

 A obra será executada de acordo com os projetos aprovados pela prefeitura. 

2 – INFRAESTRUTURA: 
2.1 – TRABALHOS EM TERRA: 

 As escavações das valas serão feitas manualmente, até a profundidade de 1,50 e o fundo 
será apiloado com soquete de 30Kg. 
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 O aterro entre os baldrames será executado com material de boa qualidade, previamente 
selecionado e compactado em camadas de até 20 cm, até se atingir o grau de 
compactação exigido. 

2.2 – FUNDAÇÕES 
 As fundações serão do tipo sapatas isoladas, em concreto armado, profundidade e solo 

para atender cargas previstas pelos cálculos estruturais, sobre lastro de brita compactada 
(concreto armado – fck = 18 MPa); com dimensões conforme projeto de cálculo estrutural, 
armados com aço CA-50B. As cintas de armação serão também em concreto armado – fck 
= 180 MPa. 

 A altura máxima entre o piso e o aterro natural externo, não deverá exceder a 20 cm. 

 Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro 
interno, c/ material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em 
camadas sucessivas de 20 cm. Molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação. 
Todas as valas deverão ser apiloadas. 

 As tubulações de esgoto que atravessam o embasamento deverão ser colocadas antes de 
sua execução. 

3– SUPRAESTRUTURA 
 Pilares e vigamento, em concreto armado (fck = 18 MPa). 
 Laje em concreto armado, com capacidade de sobrecarga igual ou superior a 200 Kg/cm2, 

1:2.5:3, (fck = 18 MPa), e=10 cm, para atender cargas previstas pelos cálculos estruturais. 
Serão utilizadas formas de madeira e lata, e escoras de madeira. 

4– ALVENARIA: e=15 cm 
 Alvenaria será de tijolos cerâmicos de 8 furos, atendendo  a EB – 20, espessura mínima de 

15 cm, de primeira qualidade, com faces planas e quebra máxima de 3%. 

 Todas as alvenarias de elevação serão executadas de 1/2 vez, assente de forma a 
apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, amarrando-se sempre os cantos 
cômodos, que não tiverem pilares. 

 A espessura das juntas deverá ser no mínimo 1.5 cm, rebaixadas a ponta de colher, 
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais alinhadas e verticais 
desencontradas. 

 Sobre vãos das portas e janelas serão executadas vergas e contra vergas em concreto, na 
espessura da parede contendo 2 barras de 4.2 mm/CA60B, c/ sobrepasse além da medida 
vão de 35cm. 

 As divisórias das repartições serão executadas em divisória 35 mm painel cego miolo 
vermiculita revestida c/chapa laminada em cores c/montantes alumino anodizado natural 
em "l" "t" ou "x" incl portas e suas ferragens.  

5 – COBERTURA / ÁGUAS PLUVIAIS 
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 Estruturada com perfis metálicos. 
 Exige-se a observância dos detalhes constantes do projeto arquitetônico, especialmente no 

que se refere às calhas e rufos. A cobertura será executada em telha de aço ondulada 0,5 
mm, sua execução deverá seguir as normas e detalhes construtivos de cobertura e 
armação. 

 Calhas de águas pluviais e rufos em chapas galvanizadas nº 24. 

 Descidas de águas pluviais em PVC 100 mm. 

6 – REVESTIMENTO 
 As superfícies a serem revestidas, serão chapiscadas com argamassa de cimento areia no 

traço 1:4. 
 Os emboços internos e externos serão do tipo paulista, usando argamassa mista de 

cimento cal e areia de traço 1:2:8, com 25mm (Paredes internas, externas e tetos). 

 O preparo da argamassa deverá ser feito, evitando-se perda de água ou segregação dos 
materiais. 

 As paredes dos Banheiros serão revestidas com azulejos até o teto. 

 Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, alinhados e nivelados. 
 Os peitoris das básculas serão executados em granito. 
 As paredes externas e internas que não receberem revestimento cerâmico receberão tinta 

acrílica. 

7 – PISO 
 Sobre o aterro perfeitamente compactados, após colocadas as canalizações que devem 

passar sob o piso, será executado o contrapiso interno , que será executado em concreto 
1:3:6, misturado com em betoneira, Fck = 10.5 MPa, com espessura de 10 cm. 

 Todo o piso interno será revestido com cerâmica 43x43 m, PEI5, antiderrapante de alta 
resistência e qualidade, de cor clara, com índice de absorção inferior a 4%. 

 O piso não terá rebaixos e terá até 2% de caimento, sempre para fora dos cômodos ou 
para Caixas Sifonadas. 

8 – ESQUADRIAS 
8.1 – METÁLICAS: 
As básculas serão de vidro temperado 8 mm 
8.2 – MADEIRA: 

 As dobradiças serão de ferro zincado (3 1/2” x 2 1/2"), em número de 3 para cada porta. 
 As fechaduras serão de embutir, tipo tambor de dois passos de lingueta. 
 Os rebaixos, encaixes e outros detalhes das esquadrias, para fixação das ferragens 

deverão ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensões das 
mesmas. 

 As folhas das portas serão maciças almofadadas, com miolo semi cheio, de espessura 
mínima de 3.5 cm em compensado de primeira qualidade e assentadas em portais de ipe. 
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 Todas as esquadrias serão lixadas e preparadas para receber pintura esmalte. 

9 – INSTALAÇÕES 
9.1 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ TELEFÔNICA: 

 Serão instalados quadros de distribuição e medição, ramais de alimentação e distribuição, 
obedecendo rigorosamente ao projeto elétrico, as normas ENERGISA e a NB-3 da ABNT. 

 Os eletrodutos de distribuição terão diâmetro mínimo de ½ “e serão embutidos na alvenaria 
(tipo flexível) ou embutidos em peças estruturais de concreto (tipo marrom – PVC) 

 Os condutores serão dimensionados conforme suas cargas e bitola mínima 15 mm, do tipo 
anti-chamas da Pirelli ou similar. A distribuição dos circuitos dos quadros de luz será 
elaborada para atender a iluminação das dependências e às tomadas dos equipamentos. 

 Todos os cômodos receberão luminárias com calhas com 02 lâmpadas fluorescentes de 40 
w cada. 

 Toda instalação deverá ser entregue testada sendo efetuado o pagamento das taxas e 
demais despesas decorrentes de sua ligação à rede pública. 

 As caixas de embutir dos interruptores serão em PVC, 4”x2” e 4”x4”, devendo ficas a 20cm 
dos alizares das portas. 

 Rede Elétrica: Abastecimento de luz força, a cargo da ENERGISA. 

 As instalações telefônicas serão executadas de acordo com as normas da TELEMAR. 

9.2 – INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS 
 A obra contará apenas com instalação de água fria, com uma caixa d’água de fibra de 

vidro com capacidade de 1.500L cada. 
 Toda instalação será em PVC rígido, Tigre ou similar. 
 Os esgotos terão ventilação com diâmetro não inferior a 50 mm. 

 As tubulações de esgoto terão declividades compatíveis com os diâmetros dos tubos. 
 Os ramais externo terão caixa de inspeção com caixa de gordura, em alvenaria de tijolos 

revestidas internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com caimento 
suficiente para permitir escoamento para a rede de esgoto pública já existente. 

 O esgotamento sanitário será ligado à rede de esgoto pública existente. 
 As bacias serão com caixa de descarga acoplada, de louça, fixadas com parafusos de 

latão, ligadas com bolsa de borracha. 
 Divisória dupla em ardósia polida nos Vestuários. 
 Lavatório de louça com coluna nas I S, nas dimensões mínimas de 44x32 cm, completo, 

com válvula de pia e sifão 1 1/2”. Torneira metálicas. 
 Bancada em granito com cuba inox, válvula de pia sifão 1 1/2 “. Torneira metálica de 

bancada. 

9.3 – INCÊNDIO: A edificação será dotada de extintores para uso em fogos classes A, B e 
C.  
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10 – PINTURA: As tintas serão do Tipo A. (Suvinil ou similar). 
A pintura será executada com nível de qualidade, oferecendo bom padrão de acabamento. 
10.1 – A pintura sobre parede externa deverá obedecer ao seguinte: 

 Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas existentes. 
 Pintura com seladora. 
 Pintura com tinta acrílica, 2 demãos. 

10.2 – A pintura sobre parede interna e teto deverá obedecer ao seguinte: 
 Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas existirem. 
 lixamento e pintura com tinta acrilica, 2 demãos. 

Obs: Todas as paredes internas e externas dos cômodos com acabamento em emboço 
paulista onde não se especificou azulejos receberão pintura em tinta acrilica. 

10.3 – A pintura em esquadrias de madeiras (portas internas): 
 Lixamento, e pintura com tinta esmalte. 

 
11 – VIDROS: Os vidros serão do tipo temperado 10 mm para vão da porta principal. 
 
12 – COMPLEMETAÇÃO / LIMPEZA:  
12.1 – Bancada seca em granito Recepção. 
12.2 – Após o término dos serviços, se procederá a limpeza do canteiro e da obra  
12.3 – Em todas as áreas serão colocados sinalizadores e denominações dos cômodos. 
 
**ETAPAS DA REFORMA: 
Trata-se de substituição de todo o piso do pav térreo, de todo o revestimento de paredes 
de cozinha, áreas e banheiros do pavimento térreo, assim como instalação de divisórias 
para adequação de novos cômodos, com consequência demolição de algumas paredes e 
remoção de janelas e portas. Como toda reforma há a necessidade de revisão da rede 
elétrica e hidrosanitária uma vez que as divisórias a serem instaladas poderão ficar em 
local de difícil acesso a interruptores e tomadas, sendo necessárias novas instalações nos 
novos locais, assim como fornecimento e assentamento de lâmpadas fluorescentes 
completas com calhas e reatores. Consistindo também na execução de pisos na área 
frontal de acesso ao imóvel com execução de rampa guarnecida de guarda corpo e na 
substituição da grade de fechamento frontal ao imóvel em portões de correr incluindo o 
fornecimento de motor para funcionamento dos mesmos. Após as instalações todo o 
imóvel será pintado em tinta látex para interior e acrílica para exterior nas cores definidas 
pela instituição. 

 
Muriaé, 28 de Março de 2014 

 
 

Alexandre Jose de Lima Barros 
Engenheiro Civil – CREA MG - 69252/D 
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 

COMISSÃO DE LICITACÃO 
 
 

ANEXO IV – PROJETO 
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, ________________________, CPF Nº __________, representante legal da empresa 

_______________________, no Procedimento Licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 001/2014, 

declaro, sob as penas da Lei, que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal da República, não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Local e data: 

 
_________________________ 

Assinatura e Cargo 
(Representante Legal) 

 
 

 
Obs: Emitir em papel que identifique a licitante ou por carimbo que a identifique. 
Declaração a ser emitida pela licitante e assinada por seu representante legal.   
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA 

 
LOTE 01: 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

             FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 
 
 
PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014. 

 

Para efeito de julgamento, e conforme processo licitatório, propomos a prestação de serviços, 

conforme planilhas em anexo, referente ao LOTE 01, pelo valor global de R$____________ 

(___________________________________________). 

 

Declaramos, ainda, de acordo com processo licitatório em epígrafe, que os preços contidos nesta 

proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do (s) objeto (s) proposto. 

Data e Local 
 

________________________ 
EMPRESA PROPONENTE 

Nome representante legal: _____________________ 
 Cargo: _____________________________________ 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CNPG SOB N°: 
TELEFONE: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 
 

*ATENÇÃO: 

-Anexar a esta proposta planilha de preços e cronograma físico-financeiro, devidamente preenchidos, 

constando preços unitários e totais em algarismos, sendo o preço global em algarismos e por extenso. 

 
 
 
 

mailto:secretaria@muriaeprev.com.br


 
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ 

MURIAÉ-PREV 

CNPJ: 10.935.438/0001-15 
Praça João Pinheiro, 15 – Salas 217-219 – Ed. Top Center – Centro 

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000 
    Telefone: (32) 3722-2321 –  

                                           E-mail: secretaria@muriaeprev.com.br. 
 

Tomada de Preços n° 001/2014 
 

3

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 
 
 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 
(a)__________________________, portador do Documento de  Identidade 
nº_________________________, inscrito no CPF sob o nº __________________, DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como _____________________________ 
(incluir a condição da empresa: Micro empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) , de acordo com 
o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 
Parágrafo 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 
da citada Lei. 
 
 
(__) Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no artigo 43, Parágrafo 1º da lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, 
do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 81 da lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
 
 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
 

_______________, _____ de ________ de 2014 
 

(assinatura) 
 

(nome do representante legal da empresa) 
 

 
 
 
Observação: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
 assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado, de forma 
 que identifique a proponente. 
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
ANEXO VIII 

ATESTADO DE VISITA 
 

 

 

   Atesto que o Sr.  ________________________________, portador da carteira de 

Identidade N° ____________, responsável técnico da empresa 

__________________________________________, nos termos do Edital  Tomada de Preços n° 001/2014, 

visitou os locais  onde serão executados os serviços referentes ao edital em referência, no município de 

Muriaé – MG, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as 

informações técnicas pertinentes. 

   Muriaé, _______ de ______________________ de 2014. 

 

 

_______________________________ 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

 

__________________________________________________ 

............................................................................. 

ENGENHEIRO CIVIL 
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO IX 
 
 

MODELO DE CREDENCIAL DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

________________, _________de______________de 2014 
 

 
                        Credenciamos, tendo em vista o Processo de Licitação Nº 004/2014, TOMADA DE PREÇOS 

Nº 001/2014 do Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev o(a) 

Sr.(a)______________________________________ Responsável Técnico da empresa 

______________________________, portador de identidade nº___________________________, 

expedida_________________, a visitar os locais de prestação dos serviços, objeto da licitação 

supramencionada. 

 

Atenciosamente, 

 

Identificação da Empresa 
Assinatura 

Nome do responsável (por extenso e legível) 
Cargo e/ou função 
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO Nº _____/2014. 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-
PREV, REPRESENTADA PELO SEU 
PRESIDENTE, SR. ANTONIO JOSÉ PEREIRA 
DE OLIVEIRA AZ. 

 
Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado o FUNDO 

PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ-MURIAÉ-PREV, entidade jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o Nº 10.935.438/0001-15, com sede à Pça João Pinheiro, nº 15 salas 
217/219, Edificio Top Center, Centro, Muriaé - MG. Neste ato representado pelo Presidente Sr. Antonio José 
Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, funcionário público municipal, CPF sob nº 506.547.306-44, 
identidade M-5-204.044, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________, com sede na rua ____________________________, nº _______, bairro ____________, 
____________ - _______, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
__________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________, expedida pela _______ e do 
CPF nº _______________, resolvem celebrar o presente Contrato, de conformidade com o que consta na 
Tomada de Preços nº 001/2014, passando o Edital e a proposta da CONTRATADA, independentemente de 
sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O objetivo do presente contrato, na modalidade de tomada de preços, tipo menor preço, é a 
contratação de empresa para ___________________________________, conforme processo licitatório na 
modalidade Tomada de Preços n° 001/2014. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – FICA ESTE INSTRUMENTO VINCULADO AO EDITAL NA 
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 E SEUS ANEXOS, COMO SE 
TRANSCRITOS NESTE FOSSEM. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I - DA CONTRATADA: 
 
Visando a execução dos serviços que são objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
 
a) - Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 
b) - Assegurar, durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços realizados. 
c) - 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 vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
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independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 
d) - Permitir e facilitar a fiscalização ou suspensão do CONTRATANTE a inspeção das Obras, em qualquer 
dia e horário, devendo prestar todos os informes esclarecimentos solicitados. 
e) - Providenciar a fixação de placa, com seus dados indicativos, segundo padrão do CONTRATANTE. 
f) - Obedecer integralmente o plano de segurança da obra e pessoas, elaborando segundo as normas de 
segurança  do trabalho. 
g) - Participar à fiscalização ou supervisão do CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição 
que possa atrasar ou impedir a conclusão das obras, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 
indicando as medidas para corrigir a situação. 
h) - Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 
ABNT, bem como, as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo CONTRATANTE. 
i) - Manter atualizado o “Diário de Obras”, nele registrado todas as ocorrências que afetem o prazo de 
execução, o projeto ou Orçamento da Obra. 
j) - Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas Municipais sobre execução de 
Obras em locais públicos. 
l) - A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA, por escrito, a substituição de 
qualquer empregado cuja permanência no canteiro de obra considere inconveniente. 
m) - A fiscalização do CONTRATANTE poderá determinar à contratada o reforço de equipamento ou 
substituição da unidade, caso venha a constatar  que o mesmo  é insuficiente ou impróprio para dar, aos 
serviços, o andamento previsto. 
 
II - DA CONTRATANTE: 
 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 
 
a) efetuar o pagamento de acordo com a Cláusula Quarta deste Instrumento; 
b) designar um profissional qualificado, para acompanhamento da execução da obra; 
c) comunicar à CONTRATADA, através do executor designado, qualquer anormalidade verificada na 
execução do presente contrato. 
d) devolver a Garantia de Execução após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do 
Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer 
por culpa da contratante, após verificada a inexistência de quaisquer débito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO EXECUTOR E DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
A CONTRATADA designará em caráter permanente um engenheiro para dirigir a execução dos serviços, o 
qual poderá ser substituído, assim como qualquer outro empregado, no caso de solicitação da 
CONTRATANTE, sem que esteja obrigada a declarar seus motivos. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATADA responderá durante cinco anos pela solidez e segurança do 
trabalho, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTE. 
 
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o valor do contrato de 
R$___________ (_______________________________________) e será pago após medição, atestada a 
execução dos serviços, através da secretaria requisitante e emissão da respectiva fatura, em conformidade 
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com o cronograma físico-financeiro e planilha de orçamento de obras. 
O contrato firmado pela CONTRATANTE poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 
art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO PARA INÍCIO DA OBRA 
 
A Contratada deverá iniciar a execução da obra ora contratada a partir da data de assinatura do Contrato, em 
conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro. 
 
O recebimento definitivo se dará mediante a emissão pela CONTRATANTE do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO 
As despesas decorrentes desta  licitação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

 
02.08.00.15.451.0084.1.349--44905100 

    
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
 
a) O presente contrato vigorará pelo prazo de: 
- 70 (setenta) dias, contados, a partir da data de assinatura do contrato, para o do Lote 01 do objeto; 
 
b) O prazo de execução da obra será de: 
- 70 (setenta) dias, de acordo com cronograma físico-financeiro, para o Lote 01 do objeto; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
a) A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei Federal n° 
8.666/93, o montante de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo. 
  
b) Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
b.1) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b.2) seguro-garantia; 
b.3) fiança bancária. 
 
c) Se a caução for prestada em título da dívida pública, deverá a vencedora apresentar no ato, relação dos 
mesmos. 
 
d) A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de 
Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, 
se esta ocorrer por culpa da contratante, após verificada a inexistência de quaisquer débito. 
 
e) Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada a 
contratada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor 
caucional. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação 
das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
a) Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O descumprimento das condições estipuladas neste Contrato, que não seja 
determinante da rescisão contratual, implicará a imposição de multa à CONTRATADA, até o máximo de 
10% (dez por cento) do valor do Contrato, em cada caso. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
O CONTRATANTE poderá promover a rescisão do contrato, nos termos do artigo 78, da Lei Federal n° 
8.666/93. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Contrato poderá ser rescindido, amigavelmente, por acordo entre as 
partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação 
processual vigente. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE o direito à rescisão deste 
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos casos de atraso injustificado 
por mais de 30 dias consecutivos no início da execução das obras, interrupção dos serviços sem justa causa 
e prévia comunicação à CONTRATANTE, cometimento reiterado de falhas causadas na execução dos 
serviços, para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à CONTRATADA 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, desde que seja efetuado o pagamento dos serviços 
efetivamente prestados, e devidamente aprovados até a data da rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
A CONTRATADA assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por 
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por  acidentes e mortes, em conseqüência de 
falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de  qualquer de 
seus empregados ou prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação resumida do instrumento de contrato será publicada, no Órgão Oficial do Município, sendo 
providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias daquela data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
13.1 - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipótese, 
igualmente não poderá a contratada, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo 
expresso consentimento do CONTRATANTE. 
13.2 – Será exigido da empresa vencedora a subcontratação de microempresa(s) ou de empresa(s) de 
pequeno porte, sendo que, o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não poderá exceder a 30% 
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(trinta por cento) do total licitado, nos termos do inciso II, do artigo 48, da Lei Complementar 123/2006, e 
inciso II, do artigo 54, da Lei Municipal 756/2009. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO A EDITAL 
 
Fica este instrumento indispensavelmente vinculado ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de 
Preço n° 029/2012. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da Cidade de Muriaé, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato. 
E para firmeza e com prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado é lavrado o presente 
Instrumento em três vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas Testemunhas abaixo nomeadas. 

 
 

Muriaé, ____ de ____________de 2014. 
 

____________________________________ 
Fundo Previdenciário de Muriaé-Muriaé-Prev 

Antonio José Pereira de Oliveira 
Presidente  

 
__________________________ 

Empresa CONTRATADA 
Representante da legal da Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_____________________________ 
 
CPF Nº 
 
 
 
_____________________________ 
CPF Nº 
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