
Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0312/2013    Modalidade: Concorrências    Nº Modalidade: 7

Anexo II do Edital - Descreve e Regulamenta as Solicitações

1 - DA DOCUMENTAÇÃO

A empresa licitante deveráapresentaros seguintes documentos em cópia autenticada, ou acompanhadosdos
originais para autenticação pela CPL - Comissão Permanentede Licitações, e estarem em plena validade.

1.1 - DA HABILITAÇÃOJURÍDICAE DECLARAÇÕES

1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual,ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
última alteração, devidamenteregistrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhadode documentos de eleição de seus administradores.

1.1.2 - Declaraçãode que a empresa licitante não possui em seu quadrode pessoal empregadomenor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, nos termos do inciso XXXIII,do art. 7º da
Constituição Federal, bem como declaraçãoda inexistência de qualquerfato impeditivopara sua habilitação no
presente processo.

1.1.3 - Declaraçãode disponibilidadede recursos humanos, equipamentos, ferramentase materiais
necessários ao fiel cumprimento do objeto desta licitação.

1.1.4 - Declaraçãode inexistência de fato impeditivode habilitação em licitações públicas e de idoneidade
peranteseus contratos com quaisquerórgãos da Administração Pública, relativasà empresa licitante e aos
seus sócios;

1.1.5 - Declaraçãode que os sócios da empresa licitante não se encontram em nenhumadas situações
elencadas no Artigo 9º da Lei 8.666/93 e da Lei Orgânica Municipal de São Lourenço.

1.2 - DA REGULARIDADEFISCAL

1.2.1 - Provade inscrição no CNPJ;

1.2.2 - Provade inscrição no cadastro municipal de contribuintes, relativaà sede da Licitante, pertinenteao seu
ramo de atividadee compatívelcom o objeto desta licitação;

1.2.3 - Provade regularidadecom a Fazenda Municipal da sede da Licitante;

1.2.4 - Provade regularidadepara com a Fazenda Estadual da sede da Licitante;

1.2.5 - Provade regularidadepara com a Fazenda Federal;

1.2.6 - Provade regularidadepara com o FGTS;

1.2.7 - Provade regularidadepara com o INSS;

1.2.8 - Provade regularidadepara com os Débitos Trabalhistas;

1.3 - DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

1.3.1 - Comprovaçãode registro ou inscrição da empresa no CREA/MG, em ramo de atividadecompatívelcom
o objeto licitado.

1.3.1.1 - Para empresas com sede em outro Estado da Federação será exigido o visto do CREA/MG na
certidão do CREA de origem.
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1.3.2 - Comprovaçãode capacitação técnico-profissionalatravésde provade a Licitante possuir em seu quadro
de pessoal, na data desta licitação, profissionalde nívelsuperior com formaçãoem engenhariacivil, detentor
de, no mínimo, um atestado de responsabilidadetécnica fornecidopor Pessoa Jurídicade Direito Público ou
Privado, devidamenteacompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA e que comprove a
execução de obra assemelhada, igual ou superiorao objeto licitado, que contenham os seguintes serviços:

- Montagem de paredes internas e externas em estrutura de perfis em aço;................................. A= 600,00
m²
- Execução Concreto estrutural Fck 25 mpa volume........................................................................... 38,00
m³
- Instalação de estrutura metálica para cobertura........................................................................A= ..280,00
m²
- Instalação de coberturaem telhas metálicas ............................................................................ A= 280,00
m²
- Aplicação de revestimento cerâmico.........................................................................................A=.350,00
m²
- Instalação de fechamentode paredesdo tipo "Dry Wall" ............................................................A=.600,00
m²
- Assentamento de piso cerâmico tipo porcelanatocom argamassa pré-fabricadae rejuntamento....A= 300,00m²

1.3.2.1 - Poderá a comprovaçãodo vínculoentre a empresa e o profissionalse dar atravésde cópia autenticada
do registro na Carteirade Trabalhoe PrevidênciaSocial ou de Guias de Recolhimentodo FGTS.
1.3.2.1.1 - Deveráser anexada à documentaçãocópia de recolhimentoda GFIP quitada em que conste o nome
do responsáveltécnico indicado, relativoao último mês exigívelantes da data marcada para licitação.

1.3.2.2 - Se o responsáveltécnico for sócio da empresa, a comprovaçãodo vínculose dará atravésdo Contrato
Social, devidamenteregistradono Órgão competente.

1.3.2.3 - A comprovaçãodo vínculode trabalhopoderáse dar atravésde contrato particular de prestação de
serviçodevidamenteregistradoem cartório com data anteriora pelo menos 60 (sessenta) dias da publicação do
Edital.

1.3.3 - Comprovaçãode capacidade técnico operacionalatravésde provade a licitante ter executado serviço
similar, igual ou superior.

1.3.3.1- A comprovaçãodo item 1.3.2 se dará atravésde Atestado de CapacidadeTécnica fornecidopor Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamenteacompanhado do contrato de prestação de serviços e
planilha que discrimine o objeto, o valor,os serviços e seus quantitativos.

1.3.4 - Termo de Vista Técnica fornecido pela Licitadora, comprovando o efetivo comparecimento do
representantetécnico - RT da Licitante ao local da execução da obra licitada, nas condições, dia e horário
definidosno subitem 2.1 deste anexo.

1.4 - DA QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA

1.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, que comprovem a boa
situação financeirada licitante, vedadaa sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,podendoser
atualizados monetariamente,quandoencerradoshá mais de 3 (três) meses data da apresentaçãoda proposta,
tomando como base a variação,ocorridano períododo IGP-DIda FGV, ou outro indicador que o venhasubstituir.

1.4.2 - Se necessário à atualização monetáriado Balanço Patrimonial, deveráser apresentado,juntamente com
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente,assinado pelo contador.

1.4.3 - As empresas com menos de um exercício financeirodevemcumprir a exigência deste item, mediante
apresentaçãode Balanço de Abertura, ou do último Balanço Patrimonial levantado,conformeo caso.

1.4.4 - Serão consideradosaceitos como na Forma da Lei, o Balanço Patrimonial (inclusiveo de abertura)e
demonstrações contábeis assim apresentados:publicados em Diário Oficial; publicados em Jornal; por cópia ou
fotocópia registradaou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante; ou ainda por cópia ou
fotocópia do LivroDiário, devidamenteautenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em
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outro órgão equivalente,inclusive com os termos de aberturae encerramento.

1.4.5 - O capital social da empresa Licitante não poderáser inferiora 10% (dez por cento) do valorglobal
orçado para a contratação do objeto licitado.

1.4.6 - Análise Contábil Financeira, preenchidae assinada pelo Contador.

1.4.7 - Será consideradaapta a empresa que atingir os índices mínimos de:

Liquidez Corrente = ( igual ) ou > (maior)que 1,00 onde: AC / PC
SolvenciaGeral > (Maior)que 1,00 onde: AT / PC + ELP
Indice de EndividamentoGeral < (menor)que 0,50 onde: PC + ELP / AT

LEGENDA:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizavela Longo Prazo
PL = Patrimonio Líquido
AT = Ativo Total
ELP = Exigivel a Longo Prazo

1.4.8 - CertidãoNegativade Falência ou Concordata,expedida pelo cartório distribuidorda sede da pessoa
jurídica, emitida no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de
Documentação.

1.5 - CONDIÇÕESPARA PARTICIPAÇÃODA SESSÃO

1.5.1 - O representante da Licitante deverá, no momento da entrega dos envelopes, apresentar a Carta de
Credenciamentojunto com documento de identificação com foto e CPF.

1.5.2 - A empresa Licitante como condição para ter a sua documentaçãoanalisada e julgada pela CPL, deverá
cumprir as condições e exigências do Edital e seus Anexos.

1.5.3 - Os documentos que deverãoser apresentadosneste processo licitatório e mencionadosneste Anexo
não poderãoser substituídos por qualquertipo de protocolo.

1.5.4 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta apresentada.

1.6 - MICROEMPRESAS( ME ) E EMPRESASDE PEQUENOPORTE ( EPP )

1.6.1 - Às MEs e EPPs será concedido os benefíciosda LC 123/2006,no que couber;

1.6.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefíciosda LC 123/2006deveráapresentardeclaração formal
de sua condição especial dentro do envelopenº 01 de "documentação", devidamenteacompanhadade Certidão
emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de Microempresaou Empresa de
PequenoPorte. Se não o fizer ou se deixar de apresentara mencionadacertidão será interpretadocomo
renúncia tácita aos benefíciosconcedidos.

2 - DA VISITA TÉCNICA

2.1 - A visita técnica fica marcada a data de 07/04/2014, no horário de 13 h (treze horas) para que as
empresas licitantes interessadas visitem o local da obra objeto desta licitação.

2.1.1 - As licitantes interessadas deverãocomparerà sede da PrefeituraLicitadora, à Praça Duquede Caxias,
nº 61, com seus representantestécnicos devidamentecredenciados, até às 12h45min do dia 07/04/2014,
munidos de carta de credenciamentoe documento de identidadee CPF ou carteira do CREA.

2.1.2 - O horáriode 13 h (treze horas) estabelecido acima é para saída em direção ao local de obra.

2.2 - A Visita Técnica será dirigida pelo engenheiroresponsávelpelos projetos.

2.3 - Após a efetivaçãoda visita técnica será fornecidoo "Termode Visita Técnica".

2.3.1 - O "Termo de Visita Técnica" é documento obrigatório a fazer parte do envelope nº 01, e não será
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expedido para Licitantes que não forem representadaspor RT devidamenteidentificadocomo determinao item
2.1.1 acima, ou que compareceremposteriormenteà data e horáriomencionadosno item 2.1 acima.

3 - DO JULGAMENTO

3.1 - A proposta para a execução da obra da presente licitação, que engloba toda a mão-de-obra, o
fornecimentode materiais e equipamentosnecessários à sua conclusão, conformediscriminado no Anexo I,
será analisada e julgada pelo menor preço global dentre as propostas apresentadas,que não poderá ser
maior que o valor estabelecido pela Planilha da Licitadora, indicado no item 7.1 deste Anexo II.

3.2 - Para efeito de desempate:

3.2.1 - Se duas ou mais propostas forem apresentadasem igualdadede preços será efetivadoo disposto no §
2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93;

3.2.2 - Se houverparticipação de ME e/ou EPP, será conformedispuser as condições especificadas na LC
123/2006.

4 - DA APRESENTAÇÃODA PROPOSTA: ( envelope nº 2 )

4.1 - No envelopenº 2 "Proposta", devidamentefechadoou lacrado, deveráconstar a proposta de preço, em 01
(uma) via, digitada ou datilografada,ou ainda escrita de forma legível,sem emendas, entrelinhasou rasuras,
rubricadas em todas vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orçamentária de custos, devendo
constar, sob pena de desclassificação:

4.1.1 - indicação da empresa: razão social, endereçocompleto e CNPJ/MF;

4.1.2 - númerodo processo licitatório;

4.1.3 - o prazo de validadeda proposta;

4.1.4 - o prazo de execução da prestação dos serviços;

4.1.5 - as assinaturas exigíveispertinentes;

4.2 - O valortotal da proposta a ser apresentadapela Licitante, considerandoa planilha orçamentáriade custos,
inserida no Anexo I do Edital, deverácobrir todas as despesas com a execução total do objeto licitado, ser
expresso por extenso e em moeda corrente nacional, separando os valoresa serem destinados à mão-de-obra
e encargos sociais, trabalhistas, previdenciáriose correlatos, daqueles destinados aos custos com os
materiais a serem aplicados e outros constantes da planilha apresentada.

4.2.1 - Na planilha orçamentáriade custos, inserida no Anexo I, deveráconstar obrigatoriamentee por item a
composição do BDI.

4.2.2 - Não poderão compor os custos, BDI (benefícios e despesas indiretas) com a administração local,
instalação do canteiro da obra, acompanhamento, mobilização e desmobilização (mão-de-obra e
equipamentos), bem como os tributos de natureza personalística, tais como o IRPJ (imposto de renda de
pessoa jurídica)e CSSL (contribuiçãosocial sobre o lucro).

4.3 - Não serão levadasem consideraçãoquaisquerofertas que não se enquadremnas especificações exigidas
neste Edital.

4.4 - No preço total da proposta deverãoestar inclusos todos os tributos, obrigaçõesprevidenciárias,fiscais,
comerciais, trabalhistas, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mão-de-obra,equipamentos,
ferramentas,insumos, impostos e lucro, ou seja, todas as despesas diretas e indiretas, que venhama incidir
sobre a execução do objeto deste processo licitatório;

4.5 - A validade do valor apresentado na proposta será considerada a partir do último dia previsto para
recebimentodos envelopes"Proposta", que deveráser de, no mínimo, 90 (noventa)dias;

4.6 - A apresentaçãoda proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral concordânciacom as
cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.

5 - DO REALINHAMENTODA PROPOSTA, DA ASINATURADO CONTRATOE DA GARANTIA

5.1 - A Licitante vencedorado certame estará obrigadaa realinhara sua proposta de preços em todos os seus
itens, considerando o percentual do valor total da planilha orçamentária de custos oferecida pela Prefeitura
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Licitadora e o valortotal da planilha vencedora,e apresentá-lapara que o prazo constante no item 5.2 abaixo
seja cumprido.

5.2 - A Licitante estará obrigadaa assinar o contrato administrativoe aceitar a Ordem de Serviço Inicial - OS,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar de adjudicaçãodeste processo licitatório.

5.3 - No ato da assinatura do contrato administrativoa empresa adjudicadadeverá,obrigatoriamente,apresentar
a garantiade execução do contrato em qualquerdas modalidadesconstantes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no
montante de 5% (cinto por cento) do valortotal do contrato a ser assinado.

6 - DO PRAZOPARA EXECUÇÃODA OBRAE REAJUSTES

6.1 - O prazo para execução da obra objeto licitado será de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do
recebimentoda Ordem de Serviços Inicial;

6.1.1 - Havendonecessidade de modificação no projeto e/ou na execução dos serviços e que implique na
composição dos preços, para atendero interesse da Administração Licitadora, será aplicada a norma constante
nos arts. 58 e 65 da Lei regente deste processo licitatório, para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro.

6.1.2 - Transcorridos doze meses de vigência contratual, desde que devidamente justificada e necessária,
poderá haver reajuste nos preços originalmente contratados, desde que a empresa contratada solicite
formalmentee apresenteos cálculos, tendo por base o INCCacumuladodesde a data da proposta até o dia da
solicitação de reajuste.

7 - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 - O preço estimado a ser pago para a execução total do objeto licitado fica estipulado em R$
998.220,90(novecentose noventa e oito mil duzentos e vinte reais e noventa centavos).

7.2 - O pagamentoserá efetuadopor medição, de acordo com a execução dos serviços e obedecendoao
cronogramapreviamenteestabelecido, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da apresentaçãoda nota fiscal,
devidamente acompanhada pelo Boletim de Medição emitido e assinado pela Secretaria Municipal de
InfraestruturaUrbanae pelos responsáveisda Contratada.

7.3 - A nota fiscal deveráser emitida discriminandoem separadoo valorda mão-de-obrado valordos materiais,
conformeapresentadona proposta.

7.4 - Para que seja efetivadoo pagamento,deverãoacompanharas notas fiscais, o competente Boletim de
Medição contendo todas as assinaturas exigíveis,o Certificadode Regularidadecom o FGTS, o comprovante
de regularidadepara com o INSS e para com os Débitos Trabalhistas, todos vigentesna data de emissão do
Boletim de Medição e da Nota Fiscal, como também a cópia da respectivaGFIP e GPS do mês respectivoà
medição, devidamentequitada com o nome do responsáveltécnico pelas informações,com identificação do
númerodo seu registro no órgão competente.

7.5 - Como condição para recebimentodo valorreferenteà primeira medição, a empresa contratada deverá
apresentaro Certificadode Matrícula da Obra, expedido pelo INSS e a ART junto ao CREA/MG na Gerência de
Licitações quandoda entregada primeiranota fiscal.

7.6 - Como condição para recebimentodo valorreferenteà última medição, a empresa deveráapresentaro
Certificadode Baixa da Obra junto ao INSS.

_______________________________
JanaínaOliveirados Santos

Presidente da CPL
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