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' PROCESSO LICITATÓRIa NI? 0816/2016-  DE 24.98,2016 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE-LUZ 
RUA DEZESSEIS DE MARÇO, 172—LU kcG 
CNPJf 18.301.036/0001-70 

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA E 	DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE 
PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS RUAS AV. DR. 
JOSAPEIAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO 
CONTRATO DE REPASSE N° 825011/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO 
POR ENTERIVIEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA 
PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE LUZ/MG, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA 
DE PLANEJAMENTO URBANO, OPERAÇÃO N° 1027614-93/2015, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL." _ 

CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

ANOTAÇÕES:  

ABERTURA DO PROCESSO: 24.08.2016. 
EDITAL: 19.08.2016. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 05.10.2016. 
PARECER JURÍDICO N°. 0203/16 DE 10 DE OUTUBRO DE 2016. 

CONTRATADA: 

EMPRESER-EIVIPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 

-• 



Trefeitura Melunicipar de Luz 
gabinete do &efeito e Secretaria gdunicipat 

DECRETO No. 2143/2016, DE 12 DE JULHO 2016. 

"ALTERA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPE 
DE APOIO PARA LICITAÇÃO E PREGÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 

uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso IX; e demais pertinentes da Lei 
Orgânica do Município e, considerando o disposto no artigo 51, da Lei Federal no. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 30, inciso IV dá Lei Federal 

no. 10.520/2002, de 17/96/2002; 

DECRETA: 

Art. 10. 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Luz, constituída através do 
Decreto no. 2055/2016 de 04 de janeiro de 2016, para o exercício de 2016, a qual 
tem também, a incumbência de atuar como Equipe de Apoio na Licitação na 
modalidade Pregão, nos termos do inciso IV do art. 30  da Lei Federal no. 

10.520/2002, de 17 de junho de 2002, passa a ser composta pelos seguintes 

membros: 

— Titular: SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA, 
brasileira, casada, servidora pública 

múnicipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/C, portadora da Carteira de Identidade no MG-5.571.670-SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciliada nesta cidade 
de Luz/MG, à Rua Oito de Julho, no. 430 - Bairro Centro. 

Suplente: SIRLÂNIA MARIA DE JESUS VELOSO, 
brasileira, solteira, servidora pública 

municirial efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente 
Administrativo II/M, portadora da Carteira de Identidade no. M- 3.822.073 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 497.746.976-34, residente e domiciliada nesta 
cidade de Luz/MG, à Rua Dez de Abril, no. 1400 - Bairro Monsenhor Parreiras. 

II — Titular: VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO, 
brasileira, casada, servidora 

pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde 2 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/G, portadora da Carteira de 
Identidade no MG-3.955.944 - SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 734.949.766-
00, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, à Rua 7 de Setembro no. 

1936 - Bairro Centro. 

Suplente: MARÍLIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 

pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/E, portadora da Carteira de Identidade no M-14. 
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571.409 - SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente 
domiciliada nesta cidade de Luz/MG, à Rua Padre João da Mata Rodart no. 409 
Bairro Rosário. 

Ifl - Titular: MARLISE OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo III/A, portadora da Carteira de Identidade no MG-12.967.323-
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 056.362.126-58, residente e domiciliada nesta 
cidade de Luz/MG, à Rua Vigário Parreiras no. 1501 - Bairro Rosário. 

Suplente: CÍNTIA VIEIRA BENTO, brasileira, solteira, servidora pública municipal efetiva, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo III/E, 
portadora da Carteira de Identidade no M-7. 359.024 - SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 044.079.716-06, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, à Rua 
Claudomiro da Costa Pinto 215 - Bairro Rosário. 

IV - Titular: DENISE MARIA CHAVES, brasileira, solteira, servidora pública municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo 
II/H, portadora da Carteira de Identidade no M- 6.780.844 -SSP/MG e inscrita no 
CPF sob o no. 997.989.056-87, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, à 
Rua Nossa Senhora de Fátima, no 869.- Bairro Centro. 

Suplente: RAQUEL PACHECO CARVALHO, brasileira, solteira, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG 158.827-73-
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 092.715.216-92, residente e domiciliada nesta 
cidade de Luz/MG, à Rua São Gotardo no. 69 - Bairro Monsenhor Parreiras. 

V - Titular: LILIA BATISTA PEREIRA, brasileira, solteira, servidora pública municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo III/K, 
portadora da Carteira de Identidade no M-3. 760.857-SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 550.979.526-34, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, à Av. 
Dr. Josaphat Macedo, no 446 - Bairro Centro. 

Suplente: GRASIELE MORAES CRESCÊNCIO MOURA brasileira, solteira, servidora 
pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo III/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG- 142.694-50 - 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 099.166.676-32, residente e domiciliado nesta 
cidade de Luz/MG, à Rua Cocais no. 125 - Bairro Rosário. 

Art. 3°. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. SANDRA LÁZARA FERREIRA 
COSTA. 

Art. 4°. A composição a qual é descrita neste Decreto, os membros ficam investidos na 
Comissão Permanente de Licitação até o dia 31 de dezembro de 2016. 
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Art. 50. 	Os membros da Comissão Permanente de Licitação no exercício de sua 
atribuições obedecerão ao disposto na Lei Federal 8666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 

Art. 60. Os membros da Comissão Permanente de Licitação nomeada por este Decreto 
estão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores. 

Art. 70, Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 12 de julho de 2016. 

AIL ON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

medeie) pubilcacia no DIÁRIO OFICIAL cio::: 
MUNICIPIOS MINEIROS em 3 la/ jr2_ 

Para verificação de autenticidade informe o 
código identificador_n--23SIe—no sita: 
http://sAmAri.diariomunicipalcom.br/amm-mgl  
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Solicitação Nr.: 3780/2016 

Data: 30/08/2016 

Nr. por Centro de Custo: 164 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 
Rua 16 de Março, 172 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

[ 	] Execução de Serviço 

[ 	1 Execução de Obra 
] Compra SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS 

Código da Dotação: 66 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 
8 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 

2 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 

ROBERTO BASILIO 
RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS 	- 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO 
PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS RUAS AV.DR. JOSAPHAT MACEDO E 
SETE DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 
W82501112015 CELEBRADO COM A UNIA° POR INTERMEDIO DO 

SOLICITANTE: 

Centro de Custo: 
Órgão: 
Unidade: 
Nome do Solicitante: 

Local de Entrega: 

DestInação: 

08.02.1.017.4.4.90.51.01.00.00.00 (6742016) 

Identificação: 

Oirservações: 

ITENS SOLICITADOS: 

I Item 	I Quantidade 	I Unid. I 
	

Especificação 
	

'Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto I  

1 1 	Sv 	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (5617) 271.408,3300 271.408,33 

 

271.408,33 11 

 

Preço Total: 	I 

Solicitante: ROBERTO BASILIO. 	 

LUZ, 30 de Agosto de 2016. 

Assinatura do Responsável 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
	

Pagina: 1/1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação das Coletas de Preços (Geral) 	 (Período de 01/08/2016 a 30/08/2016) 

Número Coleta Data Coleta 	Validade 	Item Fornecedor 
	

Nome da Marca 	Quantidade Preço Unitário 	Preço Total Venceu 

Material: 5617- EMPREITADA POR PREGO GLOBAL 

283912016 30/08/2016 	 1 	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - (1647) 1000 271.408,3300 271.408,33 

Preço Médio —> 271.408,3300 271.408,33 

Total Preço Médio —> 271.408,3300 271.408,33 

Sim 
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CA/4741'A 	Contrato de Repasse — Transferência Voluntária 

rTRATO-DE REPASSE-N° 825011/2015/MCIDADES/CAITCA 
OPERAÇÃO-N° 1027614-93/2015 

,... 
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CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO 
DE LUZ/MG, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO 
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e 
acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os 
Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto n° 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, 
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de 
Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais 
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma 
ajustada a seguir: 

SIGNATÁRIOS 

I — CONTRATANTE — A União Federal, por intermédio do Concedente MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, representado pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de 
empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 
759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto n°66.303, de 6 de março de 1970, regida 
pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28 de março de 2013, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°00.360.305/0001-
04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato 
representada por Marcelo Ângelo de Paula Bomfim, RG n° M-2985976 SSP/MG, CPF n° 
472.340.406-68, residente e domiciliado em Divinópolis/MG, conforme procuração lavrada em 
notas no Cartório de 2° Oficio de Notas e Protesto de Brasília, Distrito Federal, no Livro 3081-P, 
fls 155/156, em 11/06/2014, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 
II — CONTRATADO - MUNICIPIO DE LUZ - MG, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 
18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Sr. Ailton Duarte, 
portador do RO n° 3.217.771 PC e CPF n° 081.819.936-91, residente e domiciliado à Praça 
Rotary, 735, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Luz/MG, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO. 
OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE 
LUZ MG 

MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO 

LUZ/MG 

C----N 	II 
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stentuiah as  

ame: Dgniel Souza Coimbra 

Contrato de Repasse — Transferência Voluntária 

DIÇÃO SUSPENSIVA 
ocumentação: Documentação Técnica (projetos, memorial descritivo, planilhas de custos, 

cronogramas, etc.) e documentação comprovando a regularidade e titularidade da(s) área(s) de 
intervenção. 
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 8(oito) meses. 
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 1(hum) mês. 

CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR 
(X) Não 	( ) Sim 
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima do Anexo ao 
Contrato de Repasse — Condições Gerais. 
DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Recursos do Repasse da União R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e 
cinquenta reais). 
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e 
cinquenta reais). 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil e 
reais). 
Nota de Empenho n° 2015NE802560, emitida em 17/12/2015, no valor de R$ 245.850,00 
(duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 
0001. 
Programa de Trabalho: 1545120541D73 0031. 
Natureza da Despesa: 444042. 
Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 1747.006.00647041-0. 
PRAZOS 
Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 22/12/2015. 
Término da Vigência Contratual: 30/04/2018. 
Prestação de Contas: 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da 
execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 
Arquivamento: 10 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou 
da instauração da tomada de contas especial, se for o caso. 
FORO 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 
ENDEREÇOS 

---E/Tde - • . e: a entrega 	orrespondências ao CONTRATADO: Rua 16 de Marco, - Centro — 
MG 

Endereço para entrega de c rrespondências à CONTRATANTE: Superintendência Regional 
Centro Oe fiiie nnas.,..Ave ida Antônio O. de Morais, 338 Sobreloja-Centro - Divinópolis/MG. 

Assinatura d ele tratante 
Nome: Marcelo Ângelo de Paula Bomfim 
CPF: 472.340.406-68 

Assin tura do Contratado 
Nome: Ailton Duarte 
CPF: 081.819.936-91 

~C • 
Nome: Maria Aparecida Teixeira 

CPF: 286.140.541-49 	 CPF: 718.696.896-15 
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CAIXA Mexo ao Contrato de Repasse —Condições Gerais — Setor Público-- , 
Transferência Voluntária 	 (f.ts: 

CONTRATO DE REPASSE N° 825011/2015/MCIDADES/CAIXA 
OPERAÇÃO N° 1027614-93/2015 • 

's 

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA 

1 — São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição: 
o Anexo ao Contrato de Repasse — Condições Gerais; 	• 
o Mexo ao Contrato de Repasse — Condições Complementares, específicas de cada Concedente, 

se for o caso; 
o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 

(SICONV). 

1.1 — A eficácia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está 
condicionada à apresentação pelo CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no 
Contrato de Repasse e à análise favorável pela CONTRATANTE. 

1.1.1 — O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única 
vez, por igual período, nos termos de ato regulamentar do Concedente. 

1.1.2 — O CONTRATADO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não 
atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela 
CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, 
independente de notificação. 

C. 	CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES 

2 — Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são 
obrigações das partes: 

2.1 — DA CONTRATANTE 
I. 	analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas; 

celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e 
publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso; 
acompanhar e atestar a execução físico-financeira.  do objeto previsto no Plano de Trabalho, 
com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos 
humanos e tecnológicos da CONTRATANTE; 
transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso 
aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento; 
comunicar a assinatura e liberação de recursos ao oder Legislativo na forma disposta na 
legislação; 

3 



CAI A Mexo ao Contrato de Repasse — Condições Gerais — Setor Público — 
op de  ‘ 	 Transferência Voluntária 

• 
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Pernia'  1/analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando ...... 
for o caso, ao Concedente; 

fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua 
competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de 
autorização judicial; 
receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como 
notificá-lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má 
aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas 
Especial. 

2.2 — DO CONTRATADO 

consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos 
necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole 
o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios 
futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento; 

observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar 
estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; 

comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos 
do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à 
contrapartida aportada ao Contrato de Repasse; 

adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida; 

selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de 
vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações; 

elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação 
jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os 
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de 
intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e 
concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável; 

compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação 
ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de 
Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção 
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

4 



Anexo ao Contrato de Repasse — Condições Gerais — Setor Publi 
Transferência Voluntária 

VIII assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e 
serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, 
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do 
beneficio pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de 
controle; 

definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 

realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de 
execução indireta, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 
12462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, 
assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha 
orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o 
respectivo detalhamento de sua composição; 

prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos 
sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento 
ao art. 70, §2°, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União; 

observar o disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, nas licitações que realizar 
pela Lei 8.666/93, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar 
à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do 
atendimento ao disposto no referido Decreto; 

utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°5.450, de 31 de maio de 
2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a 
impossibilidade de sua utilização; 

apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou 
registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao 
procedimento licitatório; 

apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da 
licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira 
responsabilidade a fiscalização dessa obrigação; 

prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a 
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa 
contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a 
fiscalização sobre o CTEF; 
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registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração 

para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertaria por cada licitante com o seu 
respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos 
aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições; 

registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas 
das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades; 

inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato 
de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 
entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, 
a seus documentos e registros contábeis; 

atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), a 
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao 
impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria 
CGU n°516, de 15 de março de 2010; 

instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do 
CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE; 

apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato 
de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o 
cronograma de desembolso estabelecido; 

responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de 
Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de 
assegurar sua funcionalidade; 

estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do 
Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; 

notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais 
com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela 
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a 
notificação por meio eletrônico; 

fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas 
para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo; 

divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato 
de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do 
CONTRATANTE e do Concedente, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a 
comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos 
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997; 
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comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo 
Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas 
pela Eleitoral n°9.504, de 30 de setembro de 1997; 

realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, 
execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de 
contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não 
possam ser realizados nesse Sistema; 

prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do 
objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse; 

operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua 
fiincionalidade; 

'XXXIII. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual 
por consórcios públicos; 

aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de 
Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 
um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do 
SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento; 

dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle 
social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver; 

tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

3 — A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos de 
Repasse fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano 
de aplicação constantes do Plano de Trabalho. 

3.1 — O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Contrapartida 
fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de 
aplicação constantes do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 — Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato 
de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes 
de recursos e elementos de despesa. 
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Perma, 
— Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica 

vinculada ao Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias. 

CLÁUSULA QUARTA — DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO 

4 — O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em 
aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o inicio da execução do objeto deste 
Contrato de Repasse. 

4.1 — A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de 
recursos de repasse na conta vinculada, este se for o caso. 

4.2 — Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será 
objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta. 

4.3 — Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar 
ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após 
finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual 
ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei n° 9.504/97. 

CLÁUSULA QUINTA — DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS 

5 — A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as 
metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia 
contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Concedente e atendidas as exigências 
cadastrais vigentes. 

5.1 — A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de 
acordo com o cronograma de desembolso, após a autorização para início do objeto, depois de 
atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida da 
etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo 
CONTRATADO. 

5.1.1 — No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos 
recursos relativos à primeira parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso 
aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, condicionada à aprovação pela 
CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos da última 
parcela liberada. 

5.2 — No caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da União 
seja inferior a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberação dos recursos pelo 
Concedente na conta vinculada, ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso aprovado, em 
no máximo três parcelas correspondentes a 50% (cinquenta por cento), 30% (trinta por cento) e 
20% (vinte por cento) do vahpder,ppasse da União. 
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CAIXA 

5.2.1 — Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução 
de cada etapa do objeto do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do 
CONTRATADO. 

CLÁUSULA SEXTA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DOS RECURSOS 

6 — As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos 
respectivos orçamentos dos contratantes. 

6.1 — A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação 
especifica do Concedente, com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilarnento. 

6.2 — A éficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada 
por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica 
automaticamente extinto. 

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, 
o quantitativo fisico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente 
funcionalidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

7 — Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de 
Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria 
Interrninisterial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011, vedada sua utilização em 
finalidade diversa da pactuada neste Instrumento. 

7.1 — A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a 
natureza e a fonte de recursos, se for o caso. 

7.2 — Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, 
as seguintes informações: 
I - a destinação do recurso; 
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado; 
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 
V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema 
das notas fiscais ou documentos contábeis. 

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos• 
fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados 
abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio 
CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o 	o final da despesa: 
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a por ato da autoridade máxima do Concedente; 
na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto; 
no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes 

de atrasos na liberação de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada. 

7.3.1 — Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato 
de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a 
identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) por fornecedor ou prestador de serviços. 

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas 
efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o 
pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência do 
Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente. 

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança 
se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública 
federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês. 

7.5.1 — A aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, 
em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo 
Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO 
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo 
previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês, 

7.5.2 — Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do 
Contrato de Repasse para consecução do seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo 
constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização 
como contrapartida. 

7.5.2.1 — Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas correntes, no 
caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao 
final da execução do objeto contratado. 

7.5.2.2 — Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que 
comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte 
adicional de contrapartida. 

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, 
deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, 
na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração 
de Tomada de Contas Especial do responsável. 
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7.6.1 — A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos 
transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, 
nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao 
ente titular do valor remunerado. 

7.7 — Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e 
atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos 
seguintes casos: 

quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento; 
quando não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento; 
quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou 

final; 
quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento; 
quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o 

estabelecido no item 7.5.2; 
quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do 

contrato celebrado. 

7.7.1 — Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os reçursos que permaneceram na conta 
específica, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos 
acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) 
dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais 
juros de mora de I% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação. 

7.7.2 — Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente 
funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano 
de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no 
prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após esse período aplicar-se-á 
IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de 
aplicação. 

7.7.3 — Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente 
funcionalidade, a devolução da totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da 
aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá aplicando-se sobre os recursos eventualmente 
gastos. o mesmo percentual como se tivessem permanecido aplicados durante todo o período em 
caderneta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de 
Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação. 

7.7.4 — Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada 
pela CONTRATANTE. 

7.7.5 — Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, 
além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a 
quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC 	ulada mensalmente, até o último dia 
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p 	e s antterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no 
Mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional. 

7.7.5.1 — Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio 
em favor do CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no 
prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual, acrescidos do resultado da 
aplicação financeira. Após esse período instaurar-se-á Tomada de Contas Especial. 

7.8 — Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos 
recursos recebidos e aplicados ensejarão ajuntada de documentos e justificativas, a serem entregues 
à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa. 

CLÁUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA — 
CONTRATUAL 

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do 
CONTRATADO, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam. 

CLÁUSULA NONA — DAS PRERROGATIVAS 

9 — O Concedente é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, 
cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de 
Trabalho. 

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas in loco com o 
propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do 
Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto. 

9.2 — É prerrogativa da União, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a 
fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, 
conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da 
execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO 

10 — Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica 
do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como 
contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de 
Repasse e a especificação da despesa. 

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas 
serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa 
e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio 
local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo 
prazo fixado no Contrato de Repasse. 
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10.1.1 — O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros 
documentos à CONTRATANTE sempre que houver solicitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11 — A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à 
CONTRATANTE nas condições fixadas no Contrato de Repasse. 

11.1 — Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE 
estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos 
recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa 
SELIC. 

11.2 — Caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos 
termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a 
inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de 
contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele 
argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de 
responsabilização solidária. 

11.3 — Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos 
Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor. 

11.3.1 — Na impossibilidade dessa prestação de contas, deve apresentar, à CONTRATANTE, e 
inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impeditnento e as medidas 
adotadas para o resguardo do patrimônio público. 

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o 
novo administrador solicitará a instauração de tomada de contas especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO REEMBOLSO DE DESPESAS 
EXTRAORDINÁRIAS 

12 — O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas pela 
CONTRATANTE, quando solicitar: 

reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho 
social, quando houver; 

vistoria de etapas de obras não previstas originalmente; 
publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de 
responsabilidade do CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA AUDIT 

13 
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- 131)- 

‘Pemnakej, s serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, 
sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em 
conformidade com o Capitulo VI do Decreto n°93.872, de 23 de dezembro de 1986. 

13.1 — É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual 
esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos 
relacionados direta . ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de 
execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES 
PROMOCIONAIS 

14 — É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob 
pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela 
Eleitoral n°9.504, de 30 de setembro de 1997. 

14.1 — Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será 
obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o 
objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1° do art. 37 da Constituição Federal, 
sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela 
Eleitoral n°9.504, de 30 de setembro de 1997. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA r DA VIGÊNCIA 

15 — A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término 
de sua vigência, constantes no Contrato de Repasse, possibilitada a sua prorrogação mediante 
Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que 
impeça a consecução do objeto no prazo acordado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

16 — O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer 
tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, 
creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que 
couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011 e demais 
normas pertinentes à matéria. 

16.1 — Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das 
Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos 
recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação de 
documento apresentado e ainda a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de 
Tomada de Contas Especial. 

14 
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CAIXA 

16.1.1 — A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os 
valores restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17 — A existência de restrição do CONTRATADO não foi considerada óbice à celebração do 
presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato 
de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final. 

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a 
desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO implicará a 
desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução 
de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da Legislação em 
vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA ALTERAÇÃO 

18 — A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de 
execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de 
Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante 
apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o 
término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da 
CONTRATANTE. 

18.1 — A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na 
liberação dos recursos por responsabilidade do Concedente, será promovida "de oficio" pela 
CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao 
CONTRATADO. 

18.2 — A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de 
Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do 
Concedente. 

18.3 — É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução 
do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto 
contratado, desde que devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS 
COMUNICAÇÕES 

19 — Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse 
deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada. 

filicu/+ 
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Ft ti 

legàowes comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como 
e 	rmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endereços descritos no 

Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO FORO 

20 — Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes deste 
Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e 
pelas t 	has abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juizo e fora dele, sendo 

.vas cópias, que terão o mesmo valor do original. 

vinópolis, 22 de d 	e 2015. 
Local/Data 

Assinatura do C 	atante 
Nome: Marcelo Ângelo de Paula Bomfini 
CPF: 472.340.406-68 

Assinaturá do Contratado 
Nome: Ailton Duarte 
CPF: 081.819.936-91 

JAirac 
Nome: Maria Aparecida Teixeira 
CPF: 718.696.896-15 
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CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

1 — No caso de contratação de operações no âmbito do Ministério das Cidades, o CONTRATADO 
deve: 

transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo condicionante para 
aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização 
fundiária; 

apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo 
condicionante para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a operações seja de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos 
programas habitacionais; 

estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à metodologia 
implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos contratados bem como a devolução 
dos recursos eventualmente já sacados, no caso de operações de Plano Diretor, Risco e 
Regularização Fundiária; 

estar ciente que a liberação da última parcela fica condiciona à comprovação da regularização 
efetiva da situação da delegação ou concessão firmada entre o município e o prestador dos serviços, 
no caso de operações do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da 
regularidade da delegação e concessão for apresentada por termo de compromisso; 

garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a manutenção e a 
operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de 
coleta e tratamento dos resíduos sólidos, de coleta de esgotos pluviais, de pavimentação pública e 
de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, no que couber. 

Assinatura d 	atante 	 Assinatura ao Contratado 
Nome: Marcelo 	elo de Paula Bomfim 	Nome: Ailton Duarte 
CPI?: 472.340.40.-68 	 CPF: 081.819.936-91 

zembro de 2015. Divinó 

MC • 

Nome: Maria Aparecida Teixeira 
CPF: 718.696.896-15 
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Termà Aditivo ao Contrato de Repasse OGU / CAIXA 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPAS 
825011/2015/MCIDADES, OPERAÇÃO 1027614-93, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
E O MUNICÍPIO DE LUZ, NA FORMA ABAIXO: 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 
Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970, regendo-
se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto.n° 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n°  00.360.305/000144, e o Município de Luz, inscrita no 
CNPJ sob o n° 18.301.036/0001-70, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 
825011/2015/MCIDADES, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, 
mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item 
DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Contrato de Repasse n° 825011/2015/MCIDADES, de 22/12/2015, 
realizado segundo os termos do Programa Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA . .. 
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO' ITS-25.558,ã3'(vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e '-oito reais e trinta e três centavos). 	 ..... 	_ 	 . 

4̀  Recursos do Investimento (Repasse -Ranitrêpartida) R$ 2/1.408,33 ?duzentos e setenta e um mil e quatrocentos e oito .. 
reais e trinta e três centavos)." 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora 
aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O presente Termo Aditivo será levado á publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas 
normas em vigor. 

E. por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juizo e fora dele, sendo extraidgs as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do original. 

Divinópolis 	27  de 	Junho 	de  2016 Local/data 

 

Assinatura, sob carimbo, do Contratante 
Nome: Marcelo Angelo de Paula Bom% 
CPF: 472.340.406-68 

a  Assinátura do Contratado 
Nome: Airton Duarte 
CPF: 081.819936-91 

Testemunhas 

Nome: Daniel Souza Coimbra 	 Nome: Maria Aparecida Teixeira 
CPF: 286.140.541-49 	 CPF: 718.696.896-15 



Aemianed,  
Programa 

Planejamento -Urbano  - 

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 

Proponente 
Prefeitura Municipal de Luz 	 ART no 3189799 
No do Contrato de Repasse - DOU 
1027614-93/2015 

Data Base: dezembro-15 

Empreendimento ( Nome/Apelido) 
Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas 
Regime de execuçâo das obras: 
Empreitada Global 

Ail n Duarte 
Prefeito Municipal de Luz 	 eng 	I - CREA-MG 82.755/D 

MwtéIo Carvalho Martins 

BDI SEM Desoneração: Digite S(sim) ou Ninão) 19,60% 
COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) ti 0,0004 Garantia (G): 0.32% a 0,74% 0,50% 

Composição do BDI, Intervalos admisslveis 
Formula de cálculo nos termos do 

2622/2013 do TCU. 

e 
Acórdão 

Risco (R) : 0,50% a 0,97% 0,76% 
Desp. fmanceires (D 1,02% a 1,21% 1,05% 
Adm. Central (AC) 3,80% a 4,67% 3,85% 
Lucro (L): 6,64% a 8,69% 6,80% 
CPRB: 2,00% 0,00% 
Tributos (T): 5.65% 5,15% 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUART. 

VALORES (RE) 

UNITÁRIO TOTAL ITEM UNITÁRIO TOTAL TEM 
1 o SERVIÇOS PRELIMINARES 

931,53 1.1  74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 311,56 778,90 372,61 931,53 2 0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - DIRETA 
3  o SERVIÇOS TÉCNICOS 
4  o MOVIMENTO DE TERRA 

o FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDES 
0 TERRAPLENAGEM 

7 o IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO 14.599,78 
14.599,78 

7.3  72943/0 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m2 10.354,45 1,18 12.218,25 1,41 8  o PAVIMENTAÇÃO 
206.537,45 

8.3 72965/0 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,PARA CAPA 786.36 198,89 156.399,14 237,86 187.043,59 

8.11 72843/0 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 
> 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE txkm 29.095,32 0,56 16.293,38 0,67 19.493,86 

9 o OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 33.258,91 

2.477,10 
9.6 

campos, 
Anexa 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES TIPO PATAMAR, COM 
CONCRETO FCK 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 
ACRILICA INDICATIVA TIPO NOVACOR EM 2 DEMÃOS - INCLUI 
A DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E 
RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO 

un 5,00 414,24 2.071,22 495,42 

9.8 87612/0 SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO 
DEOP-MG, TIPO A 1=3% 2.068,67 12,44 25.734.25 14,88 30.781,81 

10 o URBANIZAÇÃO 
11 o SINALIZAÇA0 

16.080,66 

13.381,79 
11.1 72947/0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACR1LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m2 672,79 16,63 11.188,50 19.89 

11.2 73916/2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 
(45CMX25CM) un 11,00 84,48 929,28 101,03 1.111,33 

1.3 91127/0 

PLACA DE SINALIZAÇAO VIÁRIA em chapa de aço 16, CIRCULAR 
0=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (1)=50MM E 
H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL 

un 6,00 221,24 1.327,44 264,59 1.587,54 

TOTAL 226.940,36 26,21 271.408,33 



CALCULO DE COMPOSIÇAO DE BDI - ART N°3189799 
8131 (conforme Ácordão N° 2622/13)- Construção de Rodovias 

DISCRIMINAÇAO DAS PARCELAS SIGLA ISS 3% 
Administração Central AC 3,85% 

Lucro L 6,80% 
Despesas Finaceiras DF 1,05% 

Seguros S 0,00% 
Garantias G 0,50% 

Risco R 0,76% 
Tributos I 5,15% 

ISS ISS 1,50% 
PIS PIS 0,65% 

COFINS COFINS 3,00% 
INSS CPRB 0,00% 

FÓRMULA DO BDI = (1 + (AC + S +G + R)) x (1 + DF) x (1 + LI -1  
(1 	(I + CPRB)) 

BDI(numerador) = 113,44% 
BDI(denominador) = 94,85% 

BDI TOTAL = 19,60% 
s: 58 de 3incidente sobre 50% do valor da obra 

Eng. C (Marcelo Carvalho Martins 
CREA-MG 82.755/D 



Marte  a_ 

Nome ddiPrefeito e d 	
,-- 

44411\.  
RE.ft‘ 106  P 01- 

Ar 

CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento 
'

Grau de Sigilo 

#PUBLICO  

  

N° do CT 
1027614-9312015  

ProponentefTomador 
Prefeitura Municipal de Luz 

Municipio/UF 	 'Empreendimento 
Prefeitura Municipal de Luz 

( nome/apelido) 
Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas 

'Aprovação (data) 

Opera o 
Financiamento x Repassse 

Programa/Modalidade/Ação 
Planejamento Urbano 

- -- 	 --- 
- 	- 	 .. - .. 

Item  
Discriminação 

Desdção 	 Ouantfunid 
Repasse 

RS % Próprios 	(RS) 	(%) 
Contrapartida 

Outros 	(R$) 	(%) Total % 
Total Execução 

EF ou AD 
Contrapondo 

OS ou RN 
1  SERVIÇOS PRELIMINARES 1 843,81 90,58% 87,72 9,42% 0,00% 9,42% 931,53 EF FIM 
2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - DIRETA 1 90,58% 9,42% 0,00% 0,00% EF FIN 
3  SERVIÇOS TÉCNICOS 1 90,58% 9,42% 0,00% 0,00% EF FIN 4 MOVIMENTO DE TERRA 1 90,58% 9,42% 0,00% 0,00% EF FIN 
5  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REE 1 90,58% 9,42% 0,00% 0,00% EF FIN 
6 TERRAPLENAGEM 1 90,58% - 9,42% 0,00% 0,00% EF FIN 7  IMPRIMAÇÃO (PINTURA DE LIGAÇÃO 1 13.224,93 90,58% 1.374,85 9,42% 0,00% 9,42% 14.599,78 EF FIM 8  PAVIMENTAÇÃO 1 187.087,96 90,58% 19.449,49 9,42% 0,00% 9,42% 206.537,45 EF FIN 9  OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTA 1 30.126,94 90,58% 3.131,97 9,42% 0,00% 9,42% 33.258,91 EF FIN 10  URBANIZAÇÃO 1 90,58% - 9,42% 0,00% 0,00% EF FIN 
11 SINALIZAÇÃO 1 14.566,36 90,58% 1.514,30 9,42% 0,00% 9,42% 16.08066 EF FIN 

- 10000% - 0,00% 
100,00% 0,00% 
100,00% 0,00% 
100,00% 0,00% 
10000% 0,00% 
100Q0% 0,00% 

- 100,00% 000% 
10000% 000% 
100,00% 0,00% 

- 100,00% 0,00% 
100,00% 0,00% 
100,00% 0,00% 
10000% 000% 
100,00% 0,00% 

245.850,00 90,58% 25.558,33 9,42% 0,00% 9,42% 427.1:408,33 t: 

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador 
ou EF se execuçao e/ou fornecimento a contratadcontrado. eia 

Luz, Abril/2016 2. 
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS r- em Obras e Serviços. - 	S 

41.211 v004 micro 



cot,  

Item Discriminação 

_._ .  
Valor 

RS 

Peso 

°A, 

Parcela 1 Parcela 2 
_ . 	

Parcela 3 Parcela 4 

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 931,53 0,34% 100,00 100,00 7 	d2 100,00 WS 100,00 V,S 	E 100,00 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - DIRETA 0,00% 

3 SERVIÇOS TÉCNICOS 0,00% 

4 MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 

5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDES 0,00% 

6 TERRAPLENAGEM 0,00% - 

7 IMPRIMAÇAO / PINTURA DE LIGAÇÃO 14.599,78 5,38% 50,00 50,00 50,00 100,00 V loop° / 100,00  

8 PAVIMENTAÇÃO 206.537,45 76,10% 50,00 50,00 50,00 100.00 1  // / 100.00 / 	/ 100,00 

9 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇAO 33.258,91 12,25% 100,00 100,00 / 	Á 100,00 

10 URBANIZAÇÃO 0,00% 

11 SINALIZAÇÃO 16.080,66 5,92% 100,00 100,00 ,r 	it 100,00 

12 0,00% 

13 0,00% 

14 0.00% 

15 0,00% 

16 0,00% 

17 0,00% 

18 0,00% 

19 0,00% 

20 cum% - 

21 0,00% 

22 0,00% 

23 0,00% 

24 0,00% - 

25 0,00% 

Total (%): 41.08 41,08 40,74 81,82 18,18 100,00 rtarl 	100,00 

271.408,33 I 	 271.408,33 Total (R$): 271.408.33 100,00% 111.500.15 111.500,15 110.568,62 222.068,76 49.339,57 

Luz, Abril/2016 

Local/Data 

41.211 v004 micro 

Nome do Prefeito e da Cidade/UF 

Ailton Duarte 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUZ I MG 

CAIXA 
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Aprovaçâo (data) 

30/11/14 

Municfpio/LIF 
Prefeitura Municipal de Luz 	 _ 

Parcela (n.°  

N° do CT 
- 1027614-93/2015  

Programa/Modalidade/Ação 
Planejamento Urbano 

Empreendimento ( nome/apelido) 
Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas . _ 

Fim vigência (data) 	 Mês cronog 

1

ProponenterTomador 
Prefeitura Municipal de Luz 

r
((

rau de Sigilo 

PUBLICO 



ART n° 	3189799 
OBRA: 
	

RECAPEAMENTO ASFALTICO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO E RUA SETE DE SETEMBRO 
DEMONSTRATIVO DE DESCONTO DA ÁREA DE SARJETA 

compr (m) largura (m) larg asf (m) larq asf (m) asfalto (m2) sarjeta (m2) sarjeta (m) sarjeta (m) total (m2) rampas 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 01 62,80 12,28 12,28-2*0,5 11,28 708,38 62,80 65,73x2 125,60 771,18 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 02 67,97 11,72 11,72-2*0,5 10,72 728,64 67,97 67,97x2 .135,94 796,61 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 03 70,40 11,88 1188-2*0,5 10,88 1 	765,95 70,40 70,4x2 140,80 836,35 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 04 98,32 12,16 12,16-2*0,5 11,16 1.097,25 98,32 98,32x2 196,64 1.195,57 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 05 144,74 12,38 12,38-2*0,5 11,38 1.647,14 144,74 144,74x2 289,48 1.791,88 1 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 06 37,98 11,85 11,85-2+0,5 10,85 412,08 37,98 37,98x2 75,96 450,06 1 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 07 61,43 10,40 10,4-2+0,5 9,40 577,44 61,43 61,43x2 122,86 638,87 1 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 08 84,60 9,93 9,93-21'0,5 8,93 755,48 84,60 84,6x2 169,20 840,08 
Av. Dr. Josaphat Macedo trecho 09 12,16 10,82 10,82-2•0,5 9,82 119,41 12,16 12,16x2 24,32 131,57 - 

Desconto sarjeta esquinas Av. Dr - 
Josaphat Macedo 

.- 	. 

640,40 
. 	. 

(64,40) 

(10,36+10,34+ 
11,052+11,52+ 
13,07-2+6,87+ 

11,55+9,9+8,54) 

" 
(128,80) 

• 

Rua Sete de Setembro trecho 01 94,24 10,28 10,28-2*0,5 9,28 874,55 94,24 94,24*2 188,48 968,79 2 
Rua Sete de Setembro trecho 02 8,42 9,15 9,15-2+0,5 8,15 68,62 6,12 8,42*2-4,6 12,24 77,04 
Rua Sete de Setembro trecho 03 95,95 7,70 7,7-2*0,5 6,70 642,87 89,35 95,9512-7,15-6,05 178,70 738,82 - 
Rua Sete de Setembro trecho 04 52,45 7,63 7,63-2•0,5 6,63 347,74 45,05 52,45*2-6,95-7,85 90,10 400,19 - 
Rua Sete de Setembro trecho 05 73,22 7,60 7,6-2*0,5 6,60 483,25 69,82 73,22*2-6,8 139,64 556,47 
Rua Sete de Setembro trecho 06 100,78 7,63 7,63-2+0,5 6,63 668,17 92,83 100,78.2-7,9-8 185,66 768,95 
Rua Sete de Setembro trecho 07 69,00 7,63 7,63-2'0,5 6,63 -. 457,47 60,93 68,072-8-8,15 121,85 526,47 - 

494,06 • 
1.134,46 10.354,45 1.034,34 2.068,67 11.488,91 5 

*Obs. Largura média 

.Ma/ arvi  
eh 	vil - CREA-MG 82.755/D 



MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Setor Público - REPASSE 

ro o onente 
Prefeitura Municipal de Luz 	 ART n°3189799 
N° do Contrato de Repasse - OGU 
1027614-93/2015 
Empreendimento ( 
Recapeamento 

Nome/Apelido)  , 	 _ Programa 	
irynanen‘e 6e‘j  Planejamento Urbano Asfáltico de Vias Públicas 

Regime de execução das obras: 
Empreitada Global 	. 	 Data Base: 

BDI SEM Desoneração Digite S(sim) ou N(não) 
COM Desoneração Digite S(sim) ou N(não) 

Garantia (G): 0,32% a 0,74% 0,50% 

Composição do BOI!  intervalos 
admisslveis e Fórmula de calculo 

nos termos do Acórdão 2622/2013 
do TCU. 

Risco (R) : 0,50% a 0,97% 0,76% 
Desp. financeiras ( 1,02% a 1,21% 1,05% 
Adm. Central (AC 3,80% a 4,67% 3,85% 
Lucro (L): 6,64% a 8,69% 6.80% 
CPRB: 2,00% 0,00% 
Tributos (T): 5,65% 5,15% 

E ill 
1- CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUART. 	i 

VALORES (RS) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1 O SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 74209/1 PLACA DE OBFtA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m2 2,50 1,25'2 
2 O ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - DIRETA 
3 O SERVIÇOS TÉCNICOS 
4 O MOVIMENTO DE TERRA 
5 O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDES 
6 O TERRAPLENAGEM 
7 O IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO 

7.3 72943/0 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m2 10.354,45 ver planilha de cálculo de área 
8 O PAVIMENTAÇÃO 

8.3 72965/0 
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50f70,PARA CAPA 

T 786,36 
(00354,45'0,03+(12,25+11,66+ 

7,6)"3,60,15)*2,4) 

8.11 72843/0 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 
> 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE 

txkm 29.095,32 786,36'37 

9 O OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 

9.6 
73892/2+ 
79500/2+ 
73801/2 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES TIPO PATAMAR, COM 
CONCRETO FCK 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 
ACRÍLICA INDICATIVA TIPO NOVACOR EM 2 DEMÃOS - INCLUI 
A DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E 
RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO 	' 

'un 5,00 ver planilha de calculo de área 

9.8 87612/0 
SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO 
DEOP-MG, TIPO A (1=3%) m 2.068,67 ver planilha de cálculo de área 

10 O URBANIZAÇÃO 
11 O SINALIZAÇÃO 

11.1 72947/0 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

m2 672,79 

((10+10+11+11+11+11+13+13+7 
+10+11+8+12+13+11+11+9+10 
+5+7+7+7+8+8+8+12+11+12+8) 
*0,5`3+(5+5+5,5+5,5+5,5+5,5+  

6,5+6,5+3,5+5,5+5+4+6+6,5+5,5 
+5,5+4,5+5+2,5+3,5*3+4'3)'0,2 
+17'2'2 +2*(1,11640,4-12-12-12-
14-9-12-10-12)+0,11494,06-8-10 

-10-10-10-10)) 

11.2 73916/2 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 
(45CMX25CM) un 11,00 11 

11.3 91127/0 

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA em chapa de aço 16, CIRCULAR 
D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (0=50MM E 
H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL 

un 6,00 6 

TOTAL 

Ailton 'uarte 
Prefeito Municipal de Luz 

Marrvalho Martins 
eng. av 	REA-MG 82.755/D 



73892/2+ 
79500/2+ 
73801/2 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES TIPO PATAMAR, COM CONCRETO FCK 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA ACRÍLICA 
INDICATIVA TIPO NOVACOR EM 2 DEMÃOS - INCLUI A DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO 
FIO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT CUSTO TOTAL 

73801/2 
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, 1 
ESPESSURA ATE 4CM 	 • 

m2 648 17,12 110,94 

73892/2 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA TRAÇO 1:3:5 

m2  6,48 31,36 203,21 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

PIS-LAD- 
035 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO 
m2 1,44 69,51 100,09 

TOTAL GERAL DE CUSTO 414,24 

73892/2+ 
79500/2+ 
73801/2 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES TIPO PATAMAR, COM CONCRETO FCK 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA ACRÍLICA 
INDICATIVA TIPO NOVACOR EM 2 DEMÃOS - INCLUI A DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO 

FIO 
CÓDIGO DESCRIÇAO UNID QUANT CUSTO TOTAL 

73801/2 
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, 
ESPESSURA ATE 4CM 

m2 6,48 15,32 99,27 

73892/2 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

m2  6,48 29,92 193,88 

PIS-LAD- 
035 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO ir' 1,44 69,51 100,09 

TOTAL GERAL DE CUSTO 393,25 

heot 41/ 

    

Ttivil Marcelo Carvalho Martins 
CREA-MG 82.755/D 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - ART n°3189799 

INTRODUÇÃO 

O presente conjunto de especificações tem como objeto a fixação de diretrizes para a 
execução dos serviços de recapeamento da Av. Dr. Josaphat Macedo e da Rua Sete de Setembro. 
A execução dos serviços pela Contratada ficará sujeita à fiscalização do Departamento de 
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, através de profissional(is) 
devidamente habilitado(s) e designado(s). 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 
contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento 
dos trabalhos ou a ele relacionadas. 	• 

A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente 
habilitado. 

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas 
nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar 
a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos 
funcionários da empresa contratada. 

Todas as despesas relativas à .:execução dos serviços, mão-de-obra, equipamentos e 
ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, 
impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto a legalização da 
obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada. 

Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha 
orçamentária, aprovada pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras da Prefeitura 
Municipal de Luz - MG, através da fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só 
poderá ser autorizado após o devido registro da obra no CREA/MG. 

Os serviços rejeitados pela fiscalização serão considerados como mal executados, 
deverão ser refeitos corretamente, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o 
Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato. 

No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste • caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências. 

Os serviços a serem executados pela contratada compreendem: 

Os meios-fios são existentes, e a reconstrução de Pontos danificados, se houver, será 
executada pelo Município de Luz. ' 

1. Recapeamento asfáltico de ruas 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os serviços relativos usinagem, 
aplicação e transporte de massa asfáltica para recapeamento em CBUQ. 

1.1Pintura de Ligação 

A superficie tem que estar totalmente limpa e isolada antes da aplicação do produto, RR-
2C para a pintura de ligação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - ART n° 31897§9,knowse  

Será executada conforme as normas do Manual do DNIT para Pavimentação. Fará a 
ligação entre o asfalto existente e a capa de CBUQ. Será utilizada emulsão asfáltica RR-2C na 
proporção de 0,5 quilos por metro quadrado. 

1.2 Fornecimento e Aplicação "de Concreto Asfáltico Usinado a Quente 

Será feito o concreto asfáltico (ou betuminoso) misturado a quente (CBUQ) utilizando no 
traço agregado graúdo (p.ex. brita calcárea), agregado miúdo (p.ex. pó de brita ou areia) e CAP-
20 em proporções de acordo com as normas do DNIT e da ABNT. Será executado com espessura 
de 3 cm e deverá acompanhar as normas do Manual do DNIT para Pavimentação. 

Agregados 

Agregado graúdo 

agregado graúdo deve ser constituído por fragmentos duráveis, livres de torrões de 
argila e de substâncias nocivas e apresentar as características seguintes: 

desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40%, admitindo-se agregados com valores 
maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior; 

- 	- índice de forma superior a 0,5; 

durabilidade, perda inferior a 12%; 

Agregado miúdo 

agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas 
individuais deverão ser resistentes e, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de 
argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar: 

- equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

Os agregados graúdos e miúdos adicionais devem apresentar boa adesividade ao ligante 
betuminoso quando submetidos aos ensaios. 

Equipamento para espalhamento 

equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadora 
automotriz capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cota e abaulamentos 
requeridos. Os equipamentos para espalhamento deverão ser equipados com parafusos sem fim, 
para colocar a mistura exatamente nas faixas. 

As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento a 
temperatura necessária para a colocação dá mistura sem irregularidade. 

Equipamento para compressão 

equipamento para a compressão será constituído por rolos pneumático, metálico liso 
tipo "tandem" ou vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores devem ser dotados de 
dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus. 

equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 
requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

Observações: 



Pai  
Marcel 'Pç—valho Martins 

Luz, junho de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - ART n° 3189  

O recapeamento asfáltico deverá observar abaulamento transversal de 3% nas vias 
recapeadas. 

Foi assumido que a massa asfáltica será misturada a uma distância média de 37 km da 
cidade de Luz, o equivalente a ser a usina localizada nas proximidades da cidade de Bom 
Despacho. 

1.2.1 Passarelas elevadas em massa asfáltica 

Serão construídas com a mesma massa asfáltica em CBUQ do pavimento, passarelas 
elevadas para passagem de pedestres, nos locais e dimensões definidas no projeto. 

2 RAMPAS DE PEDESTRE 

Serão instaladas de rampas de pedestre nos passeios, em argamassa de cimento e areia e 
pintadas com o símbolo de acessibilidade em todas as esquinas das ruas alvo do projeto e demais 
degraus existentes entre o passeio e a pista. 

Serão atendidas as normas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
de acessibilidade, em especial a NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos. 

3 Construção de canaletas (sarjetas) para águas pluviais 

Deverão ser construídas canaletas de águas pluviais em todas as ruas pavimentadas, com 
50 cm de largura e 5 cm de espessura 'em concreto, inclusive com corte do pavimento existente. 

SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁ FICA HORIZONTAL 	 4. 

1-Marcas viárias 
Demarcação de pavimento (faixas de Pedestre, faixas de retenção e inscrições PARE) com Material 
laminado elastoplástico retrorrefletivo, 1,5 mm de espessura, com o fornecimento do material — a ser 
executada em linhas ao longo das vias conforme projeto. 

SINALIZAÇÃO ESTAT1GRÁFICA VERTICAL 
I Fomeciménto.  de placas de sinalização viária - Indicativa e Advertência, em chapa de aço carbono 
na espessura de 1,25 mm (MSG 18), com fundo em pintura eletrostática, Totalmente refletivas, em 
película refletiva com esferas inclusas tipo I-B (NBR 14644), exceto na cor preta que deverá ser em 
película não refletiva tipo IV-B (NBR 14644) — a serem fornecidas conforme demanda e pagas por 
metro quadrado fornecido. 
2 Fornecimento de placas de sinalização viária Regulamentação, em chapa de aço carbono na 
espessura de 1,25 mm (MSG 18), com fundo em pintura eletrostática, Semi-refletivas, em película 
refletiva com esferas inclusas tipo 1-B (NBR 14644), exceto na cor preta que deverá ser em película 
não refletiva tipo IV-B (NBR 14644) — a serem fornecidas conforme demanda e pagas por metro 
quadrado fornecido. 
3 Fornecimento de placas de denominação de rua em chapa de aço galvanizado 45x25cm. 

4-Suportes - Fornecimento de suporte de aço galvanizado (D=50mm H=3m), inclusive base de 
concreto não estrutural. 

A-MG 82.7551D 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
LOCAUZAÇÃO. PROJETO: 

AiLtON DUARTE 
PREF. MUMCIPAL DE LUZ 

ES 

- TRECHO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 

TRECHO R. Sj E DE SETEMBRO CATA 
RT 

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 
VIAS PÚBLICAS 
ART N°3189799 

L'NHO.2015 

Aiiton Duarte 
PRFFEFO MUNICIPAL  
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036(0001-70 
*Rua 16 de Março, 172 

C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

 

Folha: 1/2 

  

    

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

ExcelentIssimo(a) 	PREGOEIRA 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviços de empreitada global para recapeamento estatuto da Avenida Doutor Josaphat Macedo, em 
atrendimento ao contrato entre o Ministério das Cidades e o Municiplo de Lu/MG, em atendimento aos serviços de Obras 
e Urbanismo. 

¡cesso Adm. n°: 	817/2016 	 MOdalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia 

...,rma de Julgamento: Menor Preço Global 

Forma Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 	03 Meses 

Local de Entrega: 	RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS - 

Urgência: 
Vigência: 
Observações:,,  

Convidados: - 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

674 	08.02.1.017.4.4.90.51.00.00.00.00 	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS 	4.4.90.51.01.00.00.00 
Fonte de Recurso: 124 - OUTROS CONVÊNIOS 

271.408,33 

    

Total previsto: 
	

271.408,33 

ITENS: 

Ut. :n1 	Quantidade; Unid.iDescrição  

1 	1,000 SV EMPREITADA POR PREGO GLOBAL (5617) 

 

	

!Preço UNI. Máximo! 	Total Previsto  

	

271.408,3300 	271.408,33 

 

 

Total Geral —> 271.408,3300 	271.408,33 



A - Processo Nr.: 	817/2016 

B - Modalidade: 	Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia 

C - Forma de Julgamento: Menor Preço Global 

D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 03 Meses 

- Local de Entrega: 
G - Urgência: 
H - Vigência: 
I - Objeto da Licitação: 

J - Observações: 

K - Convidados: 

RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS 

, • 
Contrafação de serviços de empreitada global para recapeamento esfanico da Avenida Doutor Josaphat Macedo, em 
atrendimento ao contrato entre o Ministério das Cidades e o Munidplo de Lu/MG, em atendimento aos serviços de 
Obras e Urbanismo. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/000140 

Rua 16 de Março, 172 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz-MG 

Folha: 1/1 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO  

0(a) Pregoeira, SANDRA LAZARA FERREIRA COSTA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação 
em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

IDecnesa 1 	Código da Dotação 	 Descrição da Dotação 	 Compl. do Elemento 	Valor Previsto 

08.02.1.017.4.4.90.51.00.00.00.00 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS 	4.4.90.51.01.00.00.00 	271.408,33 

Fonte de Recurso: 124 - OUTROS CONVÉNIOS 

Total Previsto: 	 271.408.33 

Luz, 29 de Agosto de 2016. 



271.408,33 Total Geral: 

Assinatu Responsável 

Luz, Em 	  

4 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

   

Folha: 1/1 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Rua 16 de Março, 172 
C.E.P.: 	35595-000 - Luz - MG 

 

 

PARECER 	CONTÁBIL 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotaçâo(ões) especificada(s) abaixo; 
( 	] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;.  
[ 	] - Despesas Extra Orçamentárias. 

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Nr. Processo Adm. /Ano: 

Data do Processo Adm.: 
Modalidade: 

Objeto do Processo Adm.: 

817/2016 
29/08/2016 - 
Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia 

Contratação de serviços de empreitada global para recapeamento asfalbco da Avenida Doutor Josaphat 
Macedo, em atrendimento ao contrato entre o Ministério das Cidades e o Munidpio de tufMG, em 
atendimento aos serviços de Obras e Urbanismo. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Cod.Red.r,  Witero.7 41:,troj./Ativ.?.,,,,,i4Elemento Dewesalt §Compixio.Elemento,T tiSafdo Disponível aValor Previsto,jrn, 

674 08.02 1.017 4.4.90.51.00.00.00.00 4.4.90.51.01.00.00.00 210.520,26 271.408,33 

Total Previsto: 271.408,33 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0817/16 DE 24.08.16. 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0816/2016 DE 24.08.16. 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 DE 29.08.16. 

un• 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MINAS GERAIS, toma público que 
realizará licitação Processo n°. 1113/2013 na modalidade de Concorrência, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, tendo por 
finalidade a seleção e contratação de empresa para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ 
SOBRE PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS RUAS AV. DR. JOSAPHAT 
MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 

825011/2015, CELEBRADO COM ' A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE 
LUZ/MG, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE 
PLANEJAMENTO URBANO, OPERAÇÃO N° 1027614-93/2015, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL", de acordo com o que se encontra definido na 
especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão 
realizados por sua Comissão Permanente de Licitação, •instituida pelo Decreto Municipal N°: 
2143/2016 de 12.07.2016, em conformidade com o disposto na Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

1. DO EDITAL 

1.1 — São partes integrantes deste Edital: 

1—Projeto Executivo, composto por: 

A — Projeto-padrão: 

1 — de Estrutura- Projeto 

B — Memorial Descritivo 

	  C — Planilha Orçamentária Estimada em: R$ 271.408;33 (DuienttifletentaR 
um Mil, qtiaitrocentOS 	reaii' e' trinta' e Ara cetitávoW 

D- Cronograma Físico-Financeiro Geral das Obras - lExecusan:1:13 (tres) 
r-^—n 
meses. 

IT — Anexos: 

3> Anexo I — Modelo de Proposta de Preços; 

SP. Anexo II — Modelo de Declaração de Não Empregar Menor; 

Anexo III — Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 

S> Anexo IV — Modelo de Credenciamento Especifico; 

Anexo V — Modelo de Termo de Vistoria; 

S> Anexo VI- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E 
EPP 

Anexo VII — Minuta de Contrato. 

Anexo VIII- Formulário de Retirada de Edital pela Internet 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
FONE: (37) 3421-3030 - FAX: (37) 3421 -3108 - CEP 35:595-000 - E-MAIL: pmluz(@uai.com.br  - LUZ - MG 

Site: www.luz.mg.ww.br  



1.2 — Os componentes dos Projetos,-Planilbas e outros poderão ser solicitados pelos Licitantes 
interessados a servidora Sérgia Pereira, im Secretaria de Obras, sito à Rua Goiás n°15, Sonda, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00, pelos emails: obrasluz.m2.2pv.br  e 
sergiapereiral 0(@,vahoo.com.br  . 	  

9e-eleitevie-a 
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> 	Anexo IX -Termo de Renúncia — Habilitação 

> Anexo X - Termo de Renúncia— Proposta 

1.3 — Os componentes do Projeto Executivo poderão ser solicitados pelos Licitantes 

interessados na Sede da Prefeitura Municipal de Luz, Minas Gerais, na Secretaria de Obras Públicas, 

sito à Rua Goias n° 15, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7:00 as 17:00 horas com a servidora Sérgia 

Pereira ou por email: obras@luz.mg.gov.br  

1. DO OBJETO 

2.1 — A presente licitação tem como objeto a contrata*, sob o regime de empreitada por 
preço global, de empresa especializada em construção civil para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 
CBUQ SOBRE PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS RUAS AV. DR. 
JOSAPHAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE 
REPASSE N° 825011/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 
O MUNICIPIO DE LUZ/MG, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO 
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, OPERAÇÃO N° 1027614-93/2015, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL e item 1.1 supramencionado. 

DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA 
PROPOSTA 

3.1 — Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope n°01) e 
PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° 02) deverão ser entregues Einriii-30 (Treze horas e trinta 
• minutos)  do dia 05/10/2016, na Sala de Licitações que fica na Sede da Prefeitura Municipal de 
Luz/MG, sito à Rua Dezesseis de Março, n° 172, Centro — CEP: 35.595.000. 

3.2 — Não havendo expediente na data mareada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no 
primeiro dia útil subseqüente, à hora já estabelecida. 

3.3 — A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG não se responsabilizará por 
documentação e proposta que por ventura não cheguem em hora e local determinados no item 3.1 deste 
Edital. 

3.4 — Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade 
condições definidas neste Edital. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 — Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como quanto à documentação mencionada nos 
artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

OBSERVACAO: Aqueles documentos mencionados nos arts. 27 g 31 da Lei 8.666/93 que 
!não são  previaiiiente exigidos:pelo Município de LUZ/Minas 'Gerais,' no seu Sistenia de Cadastro 

‘,b % 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.801.0.36/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
FONE: (37) 3421-3030 - FAX: (37) 3421 -3108 - CEP 35:595-000 - E-MAIL: pmluz@uai.com.br  - LUZ - MG 

Site: ww 	--jrig-ge -h 
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deverão ser obrigatoriamente apresentados pelo Licitante no envelop 	er, 
(documentação  como DOCUMENTOS:COMMEMENTARESSbra drIN-M31131TACknow  

• 

4.2 — Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1 — empresas sob processo de falência ou concordata; 

4.2.2 — empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de 
associação; 

4.2.3 — empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das 
propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a 
Administração, ou tenham sido declaradas inidõneas por qualquer órgão da Administração Pública, não 
tendo sido ainda reabilitadas; 

4.2.4 — Empresa, cujo(s) sócio(s) ou Responsável(eis) Técnico(s) tenha(m) participado 
da elaboração de qualquer dos projetos da obra licitada. 

4.3 — Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada 
por seus(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 

4.4. — Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 
autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde 
que sejam apresentados os originais no ato de abertura dos envelopes n° I, para autenticação pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.1 — Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por 
apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou 
pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento. 

5.2 — A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada 
no ato da entrega do envelope del-wraçãt no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste 
Edital, ocasião em que o representante se identificará perante referida Comissão, entregando-lhe cópia 
autenticada da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 5.3 e 5.4 infra, 
os quais serão analisados pela mencionada Comissão antes do início da sessão de abertura. 

5.3 — Quando o representante for Diretor ou Sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 
Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de 
assembléia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal. 

5.4 — Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, 
bem como do documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo IV deste Edital, ou do 
instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a 
previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos p 
interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço 
envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado. 

5.5 — A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5 
5.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pe 
empresa. 

5.6 - Em se tratando de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela JUNTA COMERCIAL 
ou cartório comprovando sua condição e deverá ocorrer quando do credenciamento acompanhada da 

4 
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Declaração de enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte EPP — Arattrane t̂e  
VI, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE 
PREÇOS 

6.1 — Os interessados, no dia, horário e local fixado neste Edital, deverão entregar os envelopes 
n° 01 - HABILITAÇÃO e n° 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte 
identificação na parte externa: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°: 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 
DATA E HORA: 05/10/2016, às 13:30 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado com identificação da licitante) 
ENVELOPE n° 01 — HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°: 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 
DATA E HORA: 05/10/2016, às 13:30. 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado com identificação da licitante) 
ENVELOPE n° 02 — PROPOSTA DE PREÇOS. 

6.1.1 — Deverão constar nos Envelopes n° 01 e n° 02 os documentos especificados, 
respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3. 

6.1.2 — Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão 
Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o certame. 

6.2. Do envelope n° 01 — documentação de habilitação 

6.2.A — Apresentação das DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (balanço patrimonial e 
demonstração de resultados do exercício) relativos ao último EXERCÍCIO, devidamente registrado 
na Junta Comercial. 

6.2.B — Caso a sede da licitante se localize fora do Estado Minas Gerais, face necessário o 
visto junto ao CREA/MG. 

6.2.1 - Comprovação da existência em quadro permanente da licitante, na data da licitação, 
profissionais devidamente Habilitados pelo CREA/104G ou CAU/BR/MG, detentor(es) de atestado(s) dê 
responsabilidade técnica;  devidamente registrado(s) no CREA49u CAUBR da região onde os serviços 
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico — CAT, 
expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão o 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Fed 
ou ainda, para empresa privada, obras de características técnicas similares, limitadas  
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, veda 
exigências de quantidades mínimas 	ou prazos máximos. 

6.2.1.1. A comprovação ao vincure" o profissional e a empresa se dará pelo cont 
social, por apresentação de carteira de trabalho acompanhada pela ficha de registro do profissiona 
e ou contrato de prestação de serviço devidamente registrado em cartorio. 

6.2.2 — 0(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, somente será(ão) aceito(s) com a (s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA, ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR não sendo aceitas certificações através de carimbos. 

II  
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6.2.3-- DéêláfáVão—dé-iiiatitêtkirdêlatirimpeditivo-rhabilitação, assinada por queihNCenente  
direito, devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os 
parâmetros explicitados no Anexo lll deste Edital. 

6.2.4 — Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal, Lei n° 9.854/99 e no Decreto n° 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendi; a partir de 14 (quatorze anos) — Anexo II. 

6.2.5 — Prova de que a empresa possui Patrimônio Líquido igual ou superior a RS25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), comprovado no último balanço patrimonial. 

6.2.6 — Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 
indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnica, declarem que participarão, 
permanentemente, a serviço da licitante, da obra objeto desta licitação. Neste documento deverá, ainda, 
ser indicado o nome do engenheiro que participará da obra como engenheiro responsável.  

6.2.7— ATESTADO DE VISTORIA fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ/MG, conforme modelo "TERMO DE VISTORIA" demonstrado no Anexo V deste Edital, 
devidamente assinado por quem de direito da empresa licitante (RT da empresa ou responsável) e pelo 
engenheiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, facultativo apenas a licitantes que 
participaram da visita, pois a mesma não é obrigatória. 

6.2.7.1-Na ausência da participação na visita técnica, a licitante participante deverá declarar 
que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e  
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

6.2.7.2 —A vistoria dar-se-á no local das obras ;os dias 12 a 30 de setembro de 2016í no 
Horário de 07:00 às 11:00 horas.  

6.2.7.3- Agendar: via telefone (037) 3421-3068 - com a Servidora Sérgia Pereira da Silva, 
durante os dias de expediente, em horário comercial.  

6.2.7.4 - A vistoria deverá ser feita pelo Responsável Técnico da empresa devidamente 
comprovado conforme pede o item 6.2.1 ou pelo Representante legal da empresa previsto no seu 
Contrato Social ou por autorizado formalmente pelo representante legal da empresa. 

6.2.8 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais emitida pela SeCretaria da 
Receita Federal unificada com Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a 'inexistência de 
débito unificada ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; 

6.2.9 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço — FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 

6.2.10 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio 
da empresa. 

6.2.11 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

6.2.12 — Certidão Negativa de Débitos — CNDT - prova da inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10  de 

maio 	 de 	 1943. 

6.2.13 — Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticad 
pela Comissão Permanente de Licitação no ato do certame licitatório, mediante apresentação 
respectivos originais. 

15!.35Dõrivelojni02.,—.paLo_posta de reços  
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6.3.1 — O Envelope n° 02 deverá conter a proposta em 01 (uma) via, em português, com 
seguintes elementos: 

6.3.1.1 — Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF. 
6.3.1.2 — Número da Concorrência. 
6.3.2 — Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo constante do Anexo! 

que integra o presente edital. 
6.3.3 — Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 
6.3.4 — Serão desclassificadas as proposta que: 

Não atenderem às exigências deste Edital; 
Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, sendo assim 

consideradas aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dentre os seguintes valores: 
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% ao orçado para 

execução da obra. 
1. 	Valor orçado para execução da obra. 

6.3.5 — A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto 
para entrega do envelope "Proposta de Preços". 

6.3.6 — Data, assinatura e identificação do representante legal. 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7J•— Abertura dói enveldniá%Or=uDOCUMENTAÇAODECIABILITAOAO 

7.1.1 — No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus 
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão 
Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes "Documentação de 
Habilitação" e "Proposta de Preços", os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus 
representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 — DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. 

72 — Os documentos contidos nos envelopes n° 01 — DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃ.

1.
O — serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas 

proponentes ou seus representantes credenciados. 

7.1.3 — Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a 
mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na 
Imprensa Oficial, para conhecimento de todos participantes. 

7.1.4 — Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as 
proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem 
em ata os seus protestos. 

7.1.5 - Em se tratando de microempresa —ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e 

deverá ocorrer quando do credenciamento acompanhada da Declaração de enquadramento de M.  

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte EPP — Anexo VI, sob pena de não aplicação dos efeitos da 

Complementar n°. 123/2006. 

17.2 — A bertu ra dos 'envelopes .n 424— PROPOSTArDE,PRECOg 

7.2.1 — Os envelopes n° 02 — PROPOSTA DE PREÇOS — das proponentes habilitadas 
serão abertos em momento subseqüente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes n°01 — 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO — pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja 
renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso 
I, alínea "a", da Lei n° 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos 
envelopes n° 02 — PROPOSTA DE PREÇOS — será comunicada às proponentes por meio de publicação 
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no Diário Oficial dos Municípios Mineiros - AMM depois de julgado o recurso interposto ou decorrido 
o prazo sem interposição. 

7.2.2 — As propostas contidas nos envelopes n° 02 — PROPOSTA DE PREÇOS — serão 
examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas 
proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

7.2.3 — Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as 
proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem 
em ata os seus protestos. 

7.2.4 — Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser 
realizada no dia, será publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros - AMM a data da 
divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação. 

7.3 — Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação 
ou desclassificação. 

7.4 - As licitantes cadastradas neste certame, como Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, a Lei Complementar N° 022/11, de 11/07/2011 e o 
Decreto Municipal n°. 1.229/11 de 21.09.11 não poderão ser inabilitadas em razão de irregularidades 
quanto aos DOCUMENTOS FISCAIS apresentados ficam, porém. sujeitas às regras estabelecidas no 
Art. 43 e seus ff 1"e rda mesma Lei Complementar.  

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 — No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
explicitados no item "Envelope n° 01 — Documentação de Habilitação", atendidas as condições 
prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor total da 
proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa. 

8.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Comissão Permanente 
de Licitação examinará a aceitabilidade da primeira classificada e a ocorrência de empate, nos termos 
do art. 44 §§ I.° e 2.°, da Lei Complementar Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2.006, decidindo 
motivadamente a respeito. 

8.3 - Havendo empate, nos termos do item anterior, se a licitante estiver cadastrada neste 
certame como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será adotado o procedimento do art. 45 da 
Lei Complementar Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

8.4 — Persistindo empate entre duas ou mais propostas de Microempresas ou de Empresa de 
Pequeno Porte e na hipótese de não ocorrer empate entre empresas não abrangidas pela Lei 
Complementar Federal N° 123/2006, obedecido ao disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/93 e 
modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura 
das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos itens 8.2 e 8.3. 

8.5 — Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenh 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassifica 
certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

8.6 — Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 

não atenderem às exigências do Edital; 

Apresentarem preços excessivos ou com-Valor global superior ao valor global orçado pela  
iPrefeitura Municipal de Luz — MG, na "planilha orçamentária. 	 
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8.7 — Tem-se  corno limite estabelecido para a presente licitação o valor de R271.40 
Duzentos setenta e um mil, quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos). 

8.8 — Serão considerados inexeqüíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade por 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, 
bem como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso 11, da Lei 8.666/93. 

8.9 — As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro 
de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela 
Comissão, na forma indicada: 

discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, 
havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-s e como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a 
correção que resultar no menor valor. 

8.10 — O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos 
mencionados no item 8.9. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as 
correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

8.11 — Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias 
para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou 
rasuras. 

8.12 — Fica assegurado às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte participantes do 
presente certame, a aplicação das regras e critérios previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar N°. 
123/06 de 14/1 2/06. 

8.13 — O p 	será publicado no Diário Oficial do Srl dib '1111 • amento eirn ro e  os • •  
Municípios Mineiros - AMM www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/  e site da Prefeitura Municipal de 
Luz/MG www.luz.mg.gov.br  

9.1 — Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos 
no artigo 109, da Lei n° 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis mediante petição 
digitada/impressa e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na 
forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital. 

9.2 — Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Luz/MG, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados. 

9.3 — Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Compras e Licita ões da Prefeitur 
Municipal de Luz/MG localizado na Rua Dezesseis de Março, n° 172, Centro, no horário das 8:00 
16:00 horas, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo e recebidos via fax ou via email. 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 — Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitu 
Municipal de Luz/MG, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da 
Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 
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10.2 — A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituiç 
dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações 
definidas em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos 
mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução 
dos serviços. 

10.3 — A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, 
conforme minuta apresentada no Anexo VII deste Edital. 

10.4 — Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 
atribuições: 

10.4.1 — Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas 
em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e 
adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

10.4.2 — Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

10.4.3 — Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante 
vencedora e por servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante 
vencedora registre, em cada visita: 

10.4.3.1 — As atividades desenvolvidas; 

10.4.3.2 — As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

10.4.4 — Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

10.5 — A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 

10.6 — Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial 
Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 
definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora 
obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

10.7 — Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de 
Contrato. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 — O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 10 (dez) dias corridos, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro constante do Projeto Executivo, contados da data do 
atesto da área competente da Prefeitura, aposto nos documentos de cobrança, com exceção da última 
parcela, cujo pagamento será feito de acordo com o inciso 111, do art. 7° da Portaria n° 1401, de 
15.06.11, do Ministério da Saúde. 

11.2 — Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

11.3 — A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia, pela Controladora 
Município, para a verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilita 
e qualificação exigidas na licitação. 

11.4 — O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à licitante vencecl 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

113 — A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura 
Forrespondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome dci 
Banco e a respectiva Agência, inclusive o n° do,Contrato de prestação de servieosi- 
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11.6 — A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e-liberará a 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

11.6.1 — Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o 
cronograma fisico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada 
pelo Controladoria Interna, não se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues 
na obra. 

1.6.2 — Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que 
estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção 
recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários! 

11.7 — Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 

11.8 — A licitante vencedora deverá encaminhar as guias GPS/INSS E GEFW (INSS e 
FGTS) referente aos serviços prestados (mão de obra) do_periodo de execução da obra ‘para O 
'Setor de Controladoria do Município 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

12.1 — Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto 
Executivo, como também de acordo com o cronograma fisico-financeiro constantes no item 1.1 do 
presente Edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 
sujeita à mesma multa estabelecida no item 14 deste Edital. 

12.2 — Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 
identificação. 

12.3 — Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os 
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

12.3.1 — A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora 
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

12.4 — Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 
acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações 
técnicas e planilhas orçamentárias). 

12.5 — Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

12.5.1 — Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação 
do(s) defeito(s) pela Prefeitura. 

12.5.2 — Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela 
Prefeitura. 

12.5.3 — Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutençã 
não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no it 
14 deste edital. r jsv 

12.7 — Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 
condições de uso satisfatório. 

12.8 — Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados ela fiscalização 
da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 

• 
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12.9 — Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, toda fist,,,rsanente cht 
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

12.10 — Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) 
e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

12.11 — Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, 
causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

12.12 — Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o 
espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso. 

12.13 — Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que 
obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura. 

12.14 — Obedecer sempre às.  recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na 
aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, 
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

12.15 — Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução 
dos serviços. 

12.16 — Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de 
entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. 
Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização 
da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas 
as superficies deverão estar impecavelmente limpas. 

12.17 — Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

12.18 — Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 
Prefeitura. 

12.19 — Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

12.20 — Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 

12.21 — Outras obrigações constantes da minuta de contrato - Anexo VII deste Edital. 

12.22 — A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

12.22.1 — Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua 
inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratad 
para ressarcimento do dano causado. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1 — A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

  

 

13.1.1 — Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos 
locais de execução dos serviços. 

13.1.2 — Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93. 
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13.1.3 — Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de event 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

13.1.4 — Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 
condições e preços pactuados. 

13.1.5 — Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

13.1.6 — Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais. 

13.1.7 — Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao 
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização 
designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I. 

13.1.7 — Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo VII 
deste Edital. 

14. DAS PENALIDADES 

14.1 — O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das 
seguintes penalidades: 

I — Advertência, por escrito; 

— Multa; 

iii — Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.1 .1 — Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro 
a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ/MG poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de 
rescisão apenas a multa prevista no subitem 14.1.2 infra, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais; 

14.1.2 — Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver 
reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por 
cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no 
subitem 14.1.1 supra. 

14.2 — O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 
(dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da 
.RFEITI1122~~13UZ/JVId, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, 

mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

14.2.1 — Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de I% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a da 
da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

14.3 — No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da div 
a PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

14.4 — Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, 
empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 
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14.5 — As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante - 
de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à 
PREFEITURA, decorrentes das infrações cometidas. 

DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

15.1 — Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 
previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após 
homologação pela autoridade competente. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 — A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta 
do orçamento vigente de 2016; 

Ficha n° —674 - 08.02.1.017.4.4.90.51.01.00.00.00 do Orçamento vigente de 2016. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 — Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no Projeto Executivo citado no item 1.1 deste. 
	J17.2 - O licitante vencedor se comprometerá a manter a sua documentação atualizadi 

r-- durante a vigência do Processo Licitatório (até o tiltimo_pagamento) e enviá-la ao Setor de 
Contabilidade, sob pena de suspensão de pagamento; 	  

à7.3 - O licitante vencedor se comprometerá a apresentar a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), junto ao CREA para que se possa iniciar os serviços licitados,  bem 
'como afixar a placa correspondente à obra em local,visivel e acessível; 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1 — A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos 
limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 
limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo. 

DA GARANTIA CONTRATUAL 

19.1 — A licitante vencedora responsabilizará junto a Prefeitura, Setor de Tesouraria, a prestar 
garantia ao Contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, que lhe será 
devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o 
caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora. 

19.2 — Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

Caução em dinheiro ou títulos da divida pública; 

Seguro-Garantia; 

Fiança Bancária; 

19.3 — A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

P9.4 - A licitante vencedora, após a conclusão da obra, emitirá o TERMO DE 
RECEBIMENTO DA OBRA, bem como fica obrigada a providenciar a baixa do CEI- Cadastrei 
E _ specifico do INSS junto à Receita Federal do Brasil, sendo que a devolução do valor de cauçao 
tcorrigido pela Contratante ficará condicionada à apresentação da referida documentação de - 

baixa: 
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20. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

20.1 — Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitaileb"te  
vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à 
contrafação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei n° 8.666/93. 

20.2 — Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei n° 8.666/93, se a licitante 
vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada 
a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei n° 8.666/93. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

21.1 — A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta constante 
do Anexo VII, será de 03 (três) meses, a contar da data da sua assinatura, após liberação da 
Autorização de Serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Luz. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 — As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

22.2 — Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o 
direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data mamada. 

22.3 — É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 

22.4 — O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, 
deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros www.diariomunicipal.com.br/amm-
mg/.  

22.5 — A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de .constatada 
ilegalidade. 

22.6 — Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
resultado do processo licitatório. 

22.7 — Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.8 — Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

22.9 — Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data mareada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haj 
comunicação da Comissão em sentido contrário. 

22.10 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o di 
início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedien 
Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

22.11 — O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 
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k22.12 — Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente 
motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

22.13 — Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem 
convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos 
compromissos assumidos neste certame. 

22.14 — Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de 
Licitação, ou protocolado no Setor de Compras Licitações da Prefeitura Municipal de Luz/MG, na Rua 
Dezesseis de Março, n°172, Centro. 

22.15 — A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à 
contratação. 

22.16 — Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que 
rege a matéria. 

22.17 — Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o Edital, nos termos do § 1° do Art. 
41, da Lei n°8666/93. 

23.00 FORO 

23.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Luz-Minas Gerais para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 
litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expres de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Luz/MG, 29 de Agosto de 2016. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

INTRODUÇÃO 

O presente conjunto de especificações tem como objeto a fixação de diretrizes para a execução dos 
serviços de recapeamento das Ruas Antônio Gomes de Macedo e Dez de Abril. A execução dos 
serviços pela Contratada ficará sujeita à fiscalização do Departamento de Engenharia da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Transportes, através de profissional(is) devidamente habilitado(s) e 
designado(s). 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em 
quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele 
relacionadas. 

A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado. 

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos 
projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar a qualidade 
da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos fiincionários da 
empresa contratada. 

Todas as despesas relativas à execução dos serviços, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, 
óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e 
emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos 
municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada. 

Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, 
aprovada pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Luz - 
MG, através da fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o 
devido registro da obra no CREA/MG. 

Os serviços rejeitados pela fiscalização serão considerados como mal executados, deverão ser 
refeitos corretamente, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 
serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato. 

No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 
deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente 
consultada para que tome as devidas providências. 

Os serviços a serem executados pela contratada compreendem: 

Os meios-fios são existentes, e a reconstrução de pontos danificados, se houver, erá executada 
pelo Município de Luz. 

1. Recapeamento asfáltico de ruas 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os serviços relativos usinagem, aplicação e 
transporte de massa asfáltica para recapeamento em CBUQ. 

1.1 Pintura de Ligação 

A superfície tem que estar totalmente limpa e isolada antes da aplicação do produto, 
para a pintura de ligação. 

Será executada conforme as normas do Manual do DNIT para Pavimentação. Fará a liga 
entre o asfalto existente e a capa de CBUQ. Será utilizada emulsão asfáltica RR-2C na proporção de 0,5 
quilos por metro quadrado. 

I 
,1 
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1.2 Fornecimento e Aplicação de Concreto Asfáltico Usinado a Quente 

Será feito o concreto asfáltico (ou betuminoso) misturado a quente (CBUQ) utilizando no traço 
agregado graúdo (p.ex. brita calcárea), agregado miúdo (p.ex. pó de brita ou areia) e CAP-20 em 
proporções de acordo com as normas do DNIT e da ABNT. Será executado com espessura de 3 cm e 
deverá acompanhar as normas do Manual do DNIT para Pavimentação. 

Agregados 

Agregado graúdo 

O agregado graúdo deve ser constituído por fragmentos duráveis, livres de torrões de argila e de 
substâncias nocivas e apresentar as características seguintes: 

desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40%, admitindo-se agregados com valores maiores, 
no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior; 

índice de forma superior a 0,5; 

durabilidade, perda inferior a 12%; 

Agregado miúdo 

O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais 
deverão ser resistentes e, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias 
nocivas. Deverá apresentar: 

- equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

Os agregados graúdos e miúdos adicionais devem apresentar boa adesividade ao ligante 
betuminoso quando submetidos aos ensaios. 

Equipamento para espalhamento 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadora 
automotriz capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cota e abaulamentos requeridos. 
Os equipamentos para espalhamento deverão ser equipados com parafusos sem fim, para colocar a 
mistura exatamente nas faixas. 

As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento a 
temperatura necessária para a colocação da mistura sem irregularidade. 

Equipamento para compressão 

O equipamento para a compressão será constituído por rolos pneumático, metálico liso tipo 
"tandem" ou vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores devem ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus. 

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 
requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

Observação: O recapeamento asfáltico deverá observar abaulamento transversal de 3% nas v 

recapeadas. 

2 RAMPAS DE PEDESTRE 

Serão instaladas de rampas de pedestre nos passeios, em argamassa de cimento e areia 
pintadas com o símbolo de acessibilidade em todas as esquinas das ruas alvo do projeto e demais 
degraus existentes entre o passeio e a pista. 

Serão atendidas as normas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de 
acessibilidade, em especial a NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 
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3 ConstrUção de canaletas (sarjetas) para águas pluviais 

Deverão ser construídas canaletas de águas pluviais em todas as ruas pavimentadas, com 
de largura e 5 cm de espessura em concreto, inclusive demolição do pavimento. 

SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL 

1-Marcas viárias 

Demarcação de pavimento (faixas de pedestre, faixas de retenção e inscrições PARE) com material 
laminado elastoplástico retrorrefletiVo, 1,5 mm de espessura, com o fornecimento do material — a ser 
executada em linhas ao longo das vias conforme projeto. As faixas de pedestre foram locadas apenas na 
rotatória porque a avenida é uma via preferencial 

SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA VERTICAL 

1 Fornecimento de placas de sinalização viária - Indicativa e Advertência, em chapa de aço carbono na 
espessura de 1,25 mm (MSG 18), com fundo em pintura eletrostática, Totalmente refletivas, em 
película refletiva com esferas inclusas tipo I-B (NBR 14644), exceto na cor preta que deverá ser em 
película não refletiva tipo IV-B (NBR 14644) — a serem fornecidas conforme demanda e pagas por 
metro quadrado fornecido. 

2 Fornecimento de placas de sinalização viária Regulamentação, em chapa de aço carbono na espessura 
de 1,25 mm (MSG 18), com fundo em pintura eletrostática, Semi-refletivas, em película refletiva com 
esferas inclusas tipo 1hB (NBR 14644), exceto na cor preta que deverá ser em película não refletiva fipo 
IV-B (NBR 14644) — a serem fornecidas conforme demanda e pagas por metro quadrado fornecido. 

3 Fornecimento de placas de denominação de rua em chapa de aço galvanizado 45x25cm. 

4-Suportes - Fornecimento de suporte de aço galvanizado (D=50mm H=3m), inclusive base de concreto 
não estrutural. 

Luz, abril de 2016. 

Marcelo Carvalho Martins 
CREA-MG 82.755/D 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG 
RUA DEZESSEIS DE MARÇO, N° 172 - CENTRO. 
LUZ/MG 

PRC N°: 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N°018/2016. 

Objeto da contratação:  "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO PREEXISTENTE 
NOS TRECHOS DAS RUAS AV. DR. JOSAPHAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM 
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°825011/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL E O MUNICIPIO DE LUZ/MG, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇCIES RELATIVAS 
AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, OPERAÇÃO N°  1027614-93/2015, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL", de acordo com o que se encontra definido na 
especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e item 1.1 supramencionado. 

Os recursos serão oriundos de alienação de bens. 

Prezados Senhores, 

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras de 
construção civil para construção da rede pluvial na Av. Dr. Josaphat Macedo no Município de Luz/MG, 
acima 	 mencionada 	 é 	 de 
R$ 	 ,( 	  
	 ) e será executada inteiramente de acordo 
com o Projeto Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Luz- Minas Gerais. 

PECLARAÇOEá 

Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as 
exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital. 

Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 03 (três) meses, conforme estipulado em 
edital. 

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, 
medições e pagamentos parciais. 

Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas 
relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o 
material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, 
seguros, administração, benefícios e licenças inerentes. 

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Declaramos que o BD1 (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 	% ( 	  
	 ) por cento. 

7.r-Declaramo5 encaminhar as guias GPSTINSS E GEFIP (INSS 	e FGTS) 	referente aos serviço 
Frestados (mão de obra) do período de execução da obra.? 

	de 	 de 2016. 
r 

, 

• 
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LICITANTE - • 

PRC N°: 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

(MODELO) 

A 	 inscrita no CNPJ n° 

	  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n° 

	 e inscrito no CPF n° 	 , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

de 	 de 2016. 

LICITANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
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PRC N°: 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

A 	 inscrita no CNPJ n° 

	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	 , portador(a) da Carteira de Identidade n° 

	 e inscrito no CPF n° 	  DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatúrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

de 	 de 2016. 

LICITANTE 
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ANEXO IV 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(MODELO) 

PRC N°: 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N°018/2016. 

Pelo presente, a empresa  ' , situada no(a) 

	 , inscrita no CNPJ n° 

representada 	 por 

	  (diretor ou sócio com poderes de gerência), Sr. 

	 , portador do CPF: 	 , brasileiro, 

	  CREDENCIA o Sr. 	 , portador do RO n° 

	  inscrito no CPF: 	 , a amplos 

poderes para representá-la junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, na 

CONCORRÊNCIA N° 018/2016, PROCESSO LICITATORIO N° 0816/2016, inclusive poderes 

para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar 

necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no seguinte endereço: 

	 (Rua, 

número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

de 	 de 2016. 

LICITANTE 

APROV 

aqui 

1, 

Nk • 
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- ANEXO V - 

TERMO DE VISTORIA 

(MODELO) 

YIee,"41/Jea 

Luz/MG, de 	 de 2016. 

ATESTO para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 

018/2016, PROCESSO LICITATORIO N° 0816/2016, que a Empresa 

inscrita 	no 	CNPJ: 

	 , por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) 

	  participou da visita técnica no local da obra para 

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAWMENTO PREEXISTENTE NOS 

TRECHOS DAS RUAS AV. DR. JOSAPHAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO no Município de 

Luz/MG, no dia 	/  /2016. 	 nre..:CAPC trr w 	d:.11 
Nessa visita a empresa, tomou ciência das condições atuais do terreno, suas 

instalações, das obras e serviços a serem realizados. 

LICITANTE 

Engenheiro — CREA 	  
Secretaria Municipal de Obras Públicas 
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ANEXO VI 
PRC N° 0816/2016, 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EPP 

CNPJ 

	  sediada 	  , por 

	

intermédio de seu representante legal,), Sr. 	 , portador do CPF: 

	  brasileiro, infra-assinado, e para os fins da CONCORRÊNCIA 

n° 018/2016 DECLARA  expressamente que: 

Cai 
110. está enquadrada corno microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da LC 123/2006 

de 	 de 2016. 

LICITANTE 

Nome: 

N° Cédula de Identidade: 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° /2016 QUE ENTRE SI, CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG E A 
EMPRESA 	 , PARA 
OS FINS QUE SE ESPECIFICA. PRC N° 0816/2016. 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016. 

Aos 	 dias do mês de 	  de 2016, de um lado o MUNICÍPIO DE 
LUZ, Estado Minas Gerais, inscrito.no  CNPJ/MF sob o n° 18.301.036/0001-70, neste ato representado 
por seu Prefeito, AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n° 	  
no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a 
	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 	 , com sede na Cidade de 
	 , neste ato representada por seu 	  
Sr(a) 	 , portador da carteira de identidade n° 	e do CPF/MF n.° 
	 denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016, do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no Processo 
Licitatório n° 0816/2016, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços sujeitando-se 
às normas da Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, coiiithsuas alterações posteriores, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 	 r 7::11;t5 , 1-4 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a "CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 
ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS 
RUAS AV. DR. JOSAPHAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO 
CONTRATO DE REPASSE N° 825011/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE LUZ/MG, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 
AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, OPERAÇÃO N° 
1027614-93/2015, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL", de 
acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA n° 
018/2016 e seus anexos, publicado na forma da Lei, e à proposta comercial apresentada pela 
Contratada para o referido processo licitatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, iniciando-se a partir de 
_/_j_._  e podendo ser prorrogado no interesse da Administração, de acordo com a Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo co 
padrões estabelecidos. 

Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para 
este fim. 

b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na 
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 

Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas. 

Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 

Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução 
dos serviços. 

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os 
respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do 
objeto em questão. 

rani, Ar 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA-PE/tf y. . 

Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-
obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes 
do Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e 
demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 

Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRAS", para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços 
contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 

Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços 
Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à 
CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à 
locação da obra. 

Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e 
Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO 
se vincula. 

O Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 

Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determina 
no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não 
cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUS 
DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e co 
identificação por meio de crachá. 
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Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarãSnente e.F 

serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

j.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de 
sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, 
de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo. 

Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 
condições de uso satisfatório. 

I) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas 
constantes do Projeto Executivo. 	• 

Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e 
coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por 
seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

p) Executar limpeza geral, ao final da execuçaOrdos serviços, devendo o espaço ser 
e: *ri 	y , entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 	 ; 	, _1- 

Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a 
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a 
execução dos serviços. 

Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou 
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A. CONTRATADA 
deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a 
mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão 
estar impecavelmente limpas. 

Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE. 

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e 
obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização 
CONTRATANTE. 

Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

z — 1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia Mil, contados da comunicação do(s) 
defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da escola de educação infantil 
construída. 
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y — 2. Concluir os serViços de manutenção no Prazo determinado pela CONTRATANT iNanente  

y — 3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 
sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

y) - 4 A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros. 

y) - 5 Emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente a medição, sem rasura, e em letra bem 
legível, e fazer contar em seu corpo o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a resp_ectivt; 
tAgência, inclusive o n° do respectivo contrato de prestação de?  serviçoi 

- 6 Encaminhar as guias GPS/INSS E GEFIP (INSS e FGTS) referente aos serviços 
'prestados (mão de obra) do período de execução da obra juntamente com as notas fiscaisi 

CLÁUSULA QUARTA — DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
DO OBJETO 

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, 
obedecerão ao seguinte: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O objeto do presente.contrato deverá ser executado pela 
CONTRATADA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO 
PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS RUAS ,AV. DR. JOSAPHÁT MACEDO E SETE DE 
SETEMBRO no Município de Luz/MG. 	v 'Vel)5 ' • 

PARÁGRAFO SEGUNDO — O início da execução dos seRriços deverá ocorrer em até 05 
(cinco) dias úteis da Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Obras do município. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — O objeto do contato será recebido pela CONTRATANTE, 
nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso 1 de seu artigo 73: 

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do 
contratado. 

13) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevêem obediência às 
Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos. 

PARÁGRAFO QUINTO — A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às 
indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital. 

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, os locais deverão ser entregue limp 
livre de entulhos. 

PARÁGRAFO SÉTIMO — Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATA 
perante a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços éstarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da 
obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem 
necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa 
especializada, para auxiliar nesta atividade. 

PARÁGRAFO OITAVO — A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os 
impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
FONE: (37) 3421-3030 - FAX: (37) 3421-3108 - CEP 35:595-000 - E-MAIL: pmluz@uai.com.br  - LUZ - MG 

Site: www.luz.mg.gov.br  



çalinet. de Prefeito e Seavtede mflflks 

ounito 

gc) 

9ee/Acáf4e-a 

ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovaçaN/Janente the 
da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro "Diário de Obras". Ressalta-se que tal livro não 
poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este 
contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. 

PARÁGRAFO NONO — A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da 
CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA 
pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO — À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito 
de: 

Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 

Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou 
diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do 
serviço, sob ónus da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO — A presença da fiscalização da CONTRATANTE 
na obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO — A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará 
a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo 
sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 	 (-a rt 1/ 	. 

- ‘1, fr•iikeY-1.) 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO — As exigências da Fiscalização da 

CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto 
Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO — Caberá à Controladoria Interna do Município o • 
dever de: 

Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo' 
e deste CONTRATO. 

Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO — Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos 
empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na 
legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do 
trabalho. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO — Em especial, os serviços objeto do presente 
CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à 
saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os 
seus empregados todo os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Coletiva (EPC) necessários à 
sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO — A CONTRATADA deverá manter na direção da obra 
um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe 
permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfei 
administração. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO — A Administração da obra deverá ser realizada p 
1 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado 
Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO — Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal 
necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, 
para obtenção de resultados na execução dos serviços. 	
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO — As especificações para a execução do objeto dq,p 
contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital 
que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está 
obrigada a cumprir fielmente. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS PRAZOS 

A CONTRATADA obriga-se a providenciar e protocolar junto ao Setor de Tesouraria do 
município, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação do presente 
CONTRATO, os documentos a seguir relacionados: 

A) Garantia, na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido 
nesta Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no presente 
instrumento, a critério da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação 
específica de acidentes de trabalho quando de ocon-ênciasmtn que forem vítimas os seus funcionários, 
no desempenho dos serviços ou em conexão com el les.'4-÷ ji% jg f 

41.4 y 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, 
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício 
de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às 
empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e 
materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CAEM 
CAU/BR/MG. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros 
que por Lei se tornarem exigíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Por se tratar de empreitada por preço global, os preços 
contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período 
estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo 
anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos 
mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade 
de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR 

Ao presente contrato é dado o valor global de RS 	, ( 	 ), fixo e 
irreajustável. 

CLÁUSULA NONA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 07 (sete) dias corridos, de 
acordo com o cronograma fisico financeiro e disponibilidade financeira. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO — Não serão efetuados quaisquer pagamentos à conarAN7ortesa. 
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 
contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia 
pela Controladora do Município, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive apresentação das  guias 
GPS/INSS E GEFIP (INSS —e FGTS) referente aos serviços prestados (mão depbra)_do período de 
execução da obra. 

PARÁGRAFO TERCEIRO — A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s) 
somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

PARÁGRAFO QUARTO — A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) 
Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, inclusive o n° do Contrato de Prestação de 
Serviços n° 	/2016. 

PARÁGRAFO QUINTO — A Controladoria Interna da CONTRATANTE somente atestará a 
execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, 
pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 

PARÁGRAFO SEXTO — Havendo no na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) ou 
circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a ,Mtirarserá devolvida e o pagamento ficará 
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas' àWeadoras. Westd hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SETIMA — Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços 
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste 
processo licitatório e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, não admitindo-se em nenhuma 
hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra. 

PARÁGRAFO OITAVA — Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, 
será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos 
de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos 
o § 1° do Artigo 65 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 
exercício de 2016, correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, consignados através dos seguintes 
elementos: 

Ficha n° —674 - 08.02.1.017.4.4.90.5L01.00.00.00 do Orçamento vigente de 2016. 

Execução de Obras e Serviços de Recapeamento Asfaltico em CBUQ sobre pavimento 
preexistente nos trechos das ruas Av. Dr. Josaphat Macedo e Sete de Setembro. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos 
orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA 

A CONTRATADA prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 5% (cinco lior cellYmr)ette 
do seu valor global, que lhe será devolvida mediante solicitação por escrito, após a completa execução 
do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o 
caso, o valor das multas porventura aplicadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser apresentada através de protocolo 
junto ao Setor de Tesouraria, por uma das seguintes modalidades: 

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 

Seguro-Garantia. 

Fiança Bancária. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante vencedora, após a conclusão da obra, emitirá o 
Termo de Recebimento Definitivo da Obra, bem como fica obrigada a providenciar a baixa do CEI-
Cadastro Específico do INSS junto à Receita Federal do Brasil, sendo que a devolução do valor de 
caução corrigido pela Contratante ficará condicionada à apresentação da referida documentação de 
baixa. 

Cl.k; 	C1*-4  • —% 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES" 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à. CONTRATADA, segundo a extensão 
da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 87 da Lei n° 
8.666/93. 

I - Advertência, por escrito. 

— Multa. 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por 
dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 
devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá 
decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a 
multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se 
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 
50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta di 
estabelecido no Parágrafo Primeiro. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicad 
CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado 
prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, 
em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, ficando a CONTRATADA obrigada a 
comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o 
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês 

‘,* 
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da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias ap glananeake't 
data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao 
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 
crédito. 

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 
judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos. 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo 
das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite 
admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela 
CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa 
subcontratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTEIikÇõES rif 
".1 

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, Com as devidas justificativas, de 
acordo com os casos previstos no capitulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei n° 
8.666/93, no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 
relacionados no Artigo 78 da Lei n°8.666/93, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o 
pagamento pelos materiais utilizados •e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da 
rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o 
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Este Contrato regula-se pela Lei n° 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições d 
direito privado. 	 9. 

APR 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE 

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Luz/MG, conforme determina a legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial dos Municípios Mineiros - AMM, 
que é condição indispensável para sua eficácia, será 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 VIGÉSIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das 
obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

00),PWIR 
LuilMG, 29 de Agosto de 2016. 

AILTON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

ROBERTO BASILIO PEREIRA 	 WAGNER BOTINHA 
CPF: 654.338.406-97 	 CPF:124.422.326-34 
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ANEXO VIII 

	FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAI! 	 
PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMÁ 

Processo n° 0816/2016 
CONCORRENCIAL N° 018/2016 

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: 

"CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS 
TRECHOS DAS RUAS AV. DR. JOSAPHAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM 
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 825011/2015, CELEBRADO COM A 
UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE LUZ/MG, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, 
OPERAÇÃO N° 1027614-93/2015, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO 
EDITAL", com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita 
implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com o projeto e anexos do presente 

(-1111"tlie  
edital. 

- str. 

TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 
PESSOA PARA CONTATO: 

Retirei pela Internet, na página da Prefeitura Municipal de Luz- MG (www.luz.mg.gov.br), cópia do 
Edital do CONCORRENCIA N° 018/2016 e Processo Licitatiforio N° 0816/2016 os envelope(s) de 
HABILITAÇÃO e PROPOSTAS serão recebidos até o dia e horário indicados no Edital em epígrafe. 

de 	 de 2016. 

Assinatura e carimbo 
ATENÇÃO: 
As empresas que obtiverem o Edital pela Internet, deverão encaminhar este comprovante 
imediatamente, 
devidamente preenchido, para o Fax (37) 3421-3108. Este procedimento se faz necessário para 
comunicação com as empresas licitantes, caso haja alguma alteração no Edital. 

RAZÃO SOCIAL: 	  
ENDEREÇO COMPLETO: 	  
CNPJ: 
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ANEXO IX 

(Modelo) 

Luz. eA0 	 • 

TERMO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO 
(Lei Federal n°8.666/93, art. 43, inciso III) 

empresa 	abaixo 	assinada 

CNPJ: 	  participante da Licitação CONCORRÊNCIA n° 018/2016 - PRC n° 

0816/2016, por seu representante legal, Sr. 	 , portador 

do CPF: 	  participante do processo licitatório perante a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUZ, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93, obrigando a 

empresa que respectivamente representa, que ia"O.Yretende.recorrer da decisão da Comissão yhyr 
Permanente de Licitações, que julgou os documentos de habilitação(preliminar, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o 

curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura do(s) envelope(s) de proposta(s) da(s) 

licitante(s) habilitada(s). 

Local e data, 	de 	 de 2016. 

Representante Legal da Empresa Licitante 

Carimbo do CNPJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
FONE: (37) 3421-3030 - FAX: (37) 3421 -3108 - CEP 35:595-000 - E-MAIL: pmluz@uai.com.br  - LUZ - MG 

Site: www.luz.Mg.gov.br  
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TERMO DE RENÚNCIA - PROPOSTA 
(Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, inciso III) 

A empresa abaixo assinada 	 , CNPJ: 

	  participante da Licitação CONCORRÊNCIA n° 018/2016 - 

PRC n° 0816/2016, por seu representante legal, Sr. 	  

portador do CPF: 	 participante do processo licitatório perante a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUZ, declara, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93, obrigando a 

empresa que respectivamente representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão 

Permanente de Licitações, que julgou as propostas, renunciando, assim, expressamente, ao direito 

de recurso e ao prazo respectivo, e concordando,,ern ,conseqüência, com adjudicação do vencedor 
1/4. "9,s1V1 	-4 ' 

pelo menor preço, passando-se homologação do processo licifatório.V:t 

Local e data, 	de 	 de 2016. 

Representante Legal da Empresa Licitante 

Carimbo do CNPJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 
FONE: (37) 3421-3030 - FAX: (37) 3421 -3108 - CEP 35,595-000 - E-MAIL: pmluz@uai  com br - LUZ - MG 

Site: www.luz.mg.gov.br  
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LUZ 
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 

PARECER JURIDICO DE APROVAÇÃO — ACEITABILIDADE D ouncp. 
LICITAÇÃO E APROVAÇÃO DE EDITAL 	 • 

• 
PRC No 0817/2016 de 24.08.2016 
MODALIDADE: Concorrência 018/2016 de 29.08.2016 

inilanefoeia  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE 
PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS RUAS AV. DR. 
JOSAPHAT MACEDO E SETE DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO 
CONTRATO DE REPASSE No 825011/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO 
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA 
PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE LUZ/MG, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE 
PLANEJAMENTO URBANO, OPERAÇÃO No 1027614-93/2015, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL". 

FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL: Artigos: 2o, 601  inciso 

VIII, alínea a, 70, 10, inciso II, alínea a, 22, c/c art. 45, § 10  inciso I, 
da Lei n.o 8.666 de 21 de junho de 1993. ( 

Ao analisarmos referida eleição de modalidade 'de licitação, julgamos que 
a mesma encontra FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL. 

Infere-se do acima exposto e da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação/Equipe de apoio, que é plenamente legal e consequentemente 
ACEITÁVEL a modalidade de Licitação eleita para o objeto da mesma. 

Por fim, atendendo o disposto no Parágrafo único do art. 38, da Lei 
Federal n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, analisamos o teor da Minuta 
do Edital do que foi preparada pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio/Comissão 
Permanente de Licitação e nos encaminhada, e ao final constatamos que a 
mesma está em consonância com o disposto no art. 40 da Lei sobredita e 
demais normas pertinentes ao Edital, bem como de acordo com a Lei Federal 
10.520/2002 e com o Decreto no. 142/06 de 2 de Janeiro de 2006, razão pela 
qual a aprovamos. 

Emerson Ferreira Corrêa de Lacerda 
OAB/MG — 122.757 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - RUA 16 DE MARÇO, N°172. 

FONE: (037) 3421-3030 - FAX (37) 3421-3108 - CEP. 35.595-000- LUZ - MG 

E-MAIL: admInIstraçãoaluz.mq.gov.br  - SITE: www.luz.mg.gov.br  
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tZaimprfmtr a Matéria 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

SUMIÇODK COMPRAS It LICITAÇÕES 
PROCTSSO LICITATÕRIO FRC 0516/1016. CONCORRENCLA 14.  

011/2016 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG TORNA 
PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO PRC N'. 0316/2016, CONCORRENCIA 
018/2016. OBJETO: 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
RECAPFAMENTO ASEALTICO EM CBUQ SOBRE 
PAVIMENTO PREEXISTENTE NOS TRECHOS DAS 
RUAS AV. DL JOSAPHAT MACEDO E SETE DE 
SETE.MBRO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE 
REPASSE N• 825011/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO 
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL E O MUNICW10 DE LUZ/MG, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES 
RELATIVAS AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO 
URBANO, OPERAÇÃO PP 1027614-93/2015. 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS 
DO EDITAL". MENOR PREÇO GLOBAL ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 05.10.2016 /tS 13:30 HORAS, LOCAL: 
DEITO. COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUZ-MG. SITUADA A RUA 16 DE MARÇO. 172 - 
CENDRO - LUZ/MG. INFORMAÇÕES (37)3421-3030, 
RAMAL 40, NO HORÁRIO DE 08:00 AS 17:00 HORAS. 

LUZ/MG, 29.08.2016. 

WWW.LUZ.M0/301/33R. 

SANDRA L FERREIRA COSTA 
Possidente da CPL. 

Publicado por: 
Lilia Batista Pereira 

Código Identificadon8E326751 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Munielpice Mineiros 
no dia 01/09/2016. Ediçáo 182$ 
A verificar" de autenticidade da matéria pnde ser feita 
informando o código identificador no sita: 
IntplAtAvw.diariomunicipalcom.bdamming/ 

3g2 
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/8F326751 	 01/09/2016 
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j :PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE MG 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA St 1/2016 

A tia de abada de PrOCC310 e 059/2016. Comordada 
Pública e 0014316. 0332  MW foi Pedia& date doido an 
26/024016, penou pera o dia 17/10/2016 6. 13:30 bom Fiam 
noitadas a derma clausula Infonnações: (32) 32931137- o.ntall: 
lickacsoblerdadeSystmatoralst 

LIbenlade- MG 29 de armo de 2016 
EIDEPECY WULIT L. C. FARIA 

Presidente da Combao de LICIt.950 

,PREFÉTTURA MUNICIPAL DE LUZ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ro unem 

A Ceadado Pername de UrEaCes da Prefeitura Mu-
ralai do Lar./MG. Tato pública a realizado de Proecno ladeio 
MC e 0314/2016 - Coreoneed• o' 016/2016. Objem: "Darentração 
de emprea pare aoreno de gen e perdoa de ~penam a-
Olhiso em EIBUQ gota palmam acedstecce nos Peace da Rua 
Conzeaca Da da ~R Ateado Gomes de Meado. Prof. Maga 
lamourder e Va. José Cumme• do Oen an atendimento ao Con-
trolo de Repene e' 1029502-41, celebre& oxe • União por fru 
tamédio da Ministério das Gelada ~atada pci. Caia Eco. 
aedo Federal co Município de Inz/M0 	111:1~0 de 
atos relana ao Ryan de Planda; ' nceto Urbana envés do 
Recesso o' 2603.1029502-41/2016. Ceevénlo S1CONV na 
017574014 contam memória ~Uva e anexos do dar. Me-
ar PICO Global. At' dos ~opor 05.102016 ás 08:03 born. 
Local: Depta Compras da Pertelmra 1.4~1 de LarA03, doada 
Roa 16 da março. 172, Centro • Ler/MG. lefotmade (37) 3421. 
3030. rural 40, no balaio de 0800 Ia 17:00 bera LadMO, 
29138.2016. annttozadovAr. 

CONCORRÊNCIA 17/2016 , 

A Condado Pensonette de Lamba da Prefeitura Mo. 
rabipal de Larib40. Torna perblka• realizado de ~COO Udlarneid , 
PRC Te 081912016- Concentrai re 0174010 OWcoa: "Contrataio 
de meta pano encabo dó ebra e serviço. de  
tinia em 03U0 sobre ~..» panacas ano tacha das Ruas 
Dez de Abd1 e 4~ Goma de Meada ai steredtcreato ao 
Cozendo õs Repute ed 102349346/2016. alando com a Unilo par 
interméda do Ministra de Cidades. repraentaa pela  Cato E:c-
aiada Federe e o Medelpto de Lar/MO. objetivado • meado do 
aças relativa ao Pregara de Plandenaso Urbeao, aterea do 
Proarno e 2603.101949346/2016. Cocivdalo scorrv 
625252/1016. et macete desaidvo e nem do editar. Me. 
cor Peço Globel. Abam= dos envelope: 06.102016 is 09130 bons 
Led Depta Cara da Paliam ~Ra de larAn sitia/ia 
Roa 16 de mera. 172. Caro- UtrIPAG. Infonmotes (37) 3421-
3030. recue 40. no bonde de 08:00 6. 7:00 bm. Lar/340, 
29.08.2016. amaltaxaggev.be  

- 
CONCORRÊNCIA P' 

A Comado Pamacon de Lkitapka da Prefrion Mu. 
~Ide Larz/MG. Tema público • realizo* de PTOCen0 Lleindeie 
PRC rd 0616/2016 Cemorrexia na 01812016. Objem "Carranção 
de amora pira atoado de obras e serviços de reaspernmen 
Eildeo em MG sobre ~era ~Me nos ambos dm Rua. 
Av. Dr. Reptos 0/seedo e Sete de Saar" era ocodireado ao 
Comam de Repasse n• 825011/1015. celebrara com • Urdias por 
fora/dia do MirrimMe de Onda. reandona 	Esa• Em- 
anam Federa e o Meoldedo de Lez/MG, 	 cuca* de 
ações rtlains ao Propomos de Planclameeto Urbano opera* e 
1017614-91/2015,enforme =kl ~tia e zoam do ofthel'. 
Mar Peço Global. Abatem doi envelopes 05.10.2016 is 13:30 
Seu, Local: Depta Compre da Prefeitura Mordeipe de Isr/b40. 

ande • noa 16  de mana 172, Como, Lar/MO. latemaçaa (17) 
3421-3030, ramal 40, no baldo de 03:00 is 17:00 bens LeceMG. 
29.032016. ennehamspoo.be  

CONCORRÊNCIA N' 19/2016- 

A acinte PCITIIM=te de ~Ia da Pateara Mo-
Mearei de Loa./MO. Toma públita a malizato de Premo Lielorario 
PRC 	0817/2016- Concartoda e 019/2016. Objeto: "Exateão da 
aslo de tareamcoto banco que storre al celebram a Etmóide Na-
cional de Só& - Fone co MSelpio de Lar/MG. tabtp1iç8O 
de Melhoria Sanitian Domiciliem - 114510. conforme aspei loa-
oba eantrates no pleno de ~a, Contra FIRMSA o* CV 
0377/20151. Mcarr Preço Global. Abotoa da 
06.102016 Is 09:CO bons Leal: Dep. Compre da 
MmicEpal de Ler/NO. sitia. Roa 16 de março. 172. Centro - 
Loz/MG. teforirapSo (37) 3421-3030, ramal 40, no bortrio de 08:00 
Is 1700 bana Lm/MG, 301382016. wvoalwrang.gebt 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NIATO VERDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
stacIscs ~moa br 11/11316 

A Prefeita Madolml de Maio VerdoMG, tona público 
doe bri =lime Praia Panada' e IS/2016, ama parldpage 
adarNa de Mimaras e &arca de Pauto em atendia= • 
lei Complonatz 123/1006 e eltowb poteenes, doe ro dia 14 de 
ase= de 2016, ia ORCO bora, me sede da Protetora Mtatal. 
leceRatla Ria MIM 6:oe ara saveirs • 345, Bairro São Bento, 

*1~ o %ata de Eram Melado da arem bovina, sofra e 
Argel. eordbzme caecifiaçfia ~trate de adem Ide edital O 
edital aderi ter alkintle pele ebesall: matoodddidea-
cao@yabstuxaler 

IVANILTON TEIXEIRA 
Placebo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 

=Aro DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXTRATO DE A/A man ao Proeeno ~trio 01  049/2016 - 
Pleno Prezada] e 032/2016 ~o de Preços- Objeta AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE LIP.~ PARA O MUSIC/PIO DE 
MONTEZUMA/MG. Oratrandow SEBASTIÃO %USA DE P1- 
14140-60. CNE 	20.5401400:01-79. valor dein! da ata RS: 
135-508,41 (oitenta e eixo mil adobemos e dto rato qw-~ e ton 
=ars% FLORISVALDO CORDEIRO DE SAia CNP/ 2.1* 
02.146.795/0001-76. vala global da ala BI: 180.1E7.05 Mento e 
oitenta us11 eatto e Sana e sete min e dom cavavas) e ;OVINO 
SEVA DE JESUS.ME. CRPI N' 03.459.304/0301-03, vala global 
da ata RI: 329.790,95 Meado, e atoe e nove tell, encame e 
novena reais e novata centavos). ~ratam 01.01/2016. Prazo de 
visado 11 man Mortrzeon040, 31 de aedo de 2016. Azam 
RocIrtrxi - Preparo Onde 4. 

• 
PREFETURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.,  . 

DE MINAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
nricÃo muzszNaAL ser Ne 38/2016 

Pneus, pudores. dera de ar, betaia cabe de ora e 
eandebe Ovam- Jolgmanno dia 1409/16 h 9be à Av. Cd. Se 
barato P. M. e Catoo, 315. Canoa Meada Nova de laCconaM.3. 
Informapla e assia do abluo endereço roa herdem Ma-
delpd de NOM. NOM de asso. 31 de peso de 2016. 

RONALDO amanso DE MOURA 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. 44016 

A Poleias ~dal de Soro Ofiera de ~AG. o= 

CE:ds
o, HOMOLOGAÇÃO do Pandas Latia& e. 0224016. 

de Preços e 034/2016, objeto: Cooázaseb de empam 
canalizada ara penteio de se~ de azedada eldl com lbe. 

da reeterisla vaLb de obre. 	• evoreao de• 

NPBBISOke 

Ne 169, gim-feire, 1 de setembro de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

aba do e Termo ~Ivo me Caurato AdmiainraM e 053/2015. 
OB= Aditam= de adita:ia e prazo de Ezeeuçao de Projeto 
Palmoataio/Reespeaxato de Via Urbano do Mede. de Pana-
0/14G ma ano ea Camas de Repas .1008513-96/2013. 
Mhatrio das Cidade. CONIRATADA: ?AVIDEZ ENGENHARIA 
LTDA.C.mortocia mommoi 5. Pra. licK e0134015.Varn-
ded)940/2016.Execor 0240/2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

AVISO DE ANULAÇÃO 
TEIMADA DE PREÇOS N. 7/2016 

Trotam atra 048/2016 
Pregais de serviços tWadata  atada eom PIIP 

loa estam 	 na 	ratam da Feira ás 
Santos Domem 7mae= de Piaaa040. 

Miikeride 03 IllgID31f321X morem me we,:a iam 
as peil GERO* de Memte• ImIdlooe ai Compra e Lidada 
e pelo Seco:tido Modela/ de Proletee e Etna, audde• 	tr- 
readirlds5e azoada to {enceno. todo a• viste que rde Rd spar 
azado toemo creaam a ratendo de andado. D=0: e) ANU-
LAR e no de leatelitado emproa DOS SERVICOS LIDA - 

ME e as dele decorrenta b)Cenceder o prazo Jegoi„ pare cRee as 
acPan treactudaz manifestan orare ANULAVA° da inabi-
lito* da emptess EMES SERVIÇOS LTDA • ME. ~me me-
tido na art. 109. 1, e da Lei 8.666/93; c) PetdMar este óxido ea 
hma Oficial. ~o ~do do et 109. a lee da lei 

Pimpem 29 de ~ de 2016. 
HEUOMAR VAI.LE DA SILVEIRA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALQAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISIRAÇÁO 

E GESTÃO DE PESSOAS 
• 

AVISO DE ~TO 
PREGÃO 3724MA/1016 

O Mualdpk, de Poços de Caldas, com rattta ae edital de 
PREGÃO e 271~16, anjo oMeto 6 a AQUISIÇÃO DE Cl. 
UNDROS DE OXIGENICI EM REGIME DE COMODATO - SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAME, ~a adiamento tine 
de do cano vbeste do querticeamento ~rade ne armee 
do Edital Ate    bortrio do ralado da gado sato pateada 

Iald de ~00 ofedal e dispeatbilizan <mame*. 
oreaccaldnatuabkob. 

Potesdo Calda 31 de ape de 2016. 
MARIA LtUA- UNTURA CAR.~0 SANTIAGO 

Sarada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA 

EDITAL na brama: dineakta dos barandes cá 
Muda de Lidados e Coamos • Meada na Media Olegelo Ma-
ciel. 166 - Oram e to alte da Palitara wenapereadonegembr. 

SANDRA L RAREARA COSTA 

Pane" 31 de meto de 2016 
JORSON SOUZA FERREIRA 

Presidente da Comissão 	
Pagam 

ate deono~ pode as sertficada os endereço destaco topihrentingselobadtbDoll,  

polo oMED 00:02016090103I04 

ardas de reftecra de Minado do PSF Amainava siszado • 

Poços de Co/da 31 de !toa de 1016. 
MARIA URSA UNTURA CAB~ SA/431AG° 

Semeia 

pitl: Dg LICITAÇÃO 
O Nu ZMEMA/2016 

O M~- o de Poços ás Calda, tos caixa de Leis Fe. 

r

dnab 10^ nt.665/93 e Dorame ~.066 e 1.2mres. 
e 8243/05. tonta pablko que fará radiar no dia 16 de cerram do 
2016, 0811.30mra. ra rala de liatades do Deparnmerito ele Si' 

i, localizado oo aed~ abaixo tranclarada derma do 
PREGÃO PARA 	mrao Da 	N• 206- 

R. Landis. Disso de ~tia ciso de timo oriente wadA/16, rartIvelmAnnE4FORNerTODA ~DE AEREscoOS ALimEN-LAR E  

de istbnenAG. ADJUDICADO para • cena: a Eagmbade 	 PARA C1 A/ numa  , ADO CIENUIAL - MONETA- 

	

vilar [loba de ES 113463E9  Cetras e em 	ells• RIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E 

	

ementa sarda e tas rala e dama e ora azence). 	 GESTÃO DE PESSOAS. O atido Edital trascetn. disposição 
doa totermrados etc 	Dope= de Supra ditado 

ADELSON GONÇALVES ba mim 	 Avenida Proxisoo Salta 161. Bairro cavo. CEP 37.701.713 
Paibito 	 (evada pala Roa Mato Grosso 	ao lado doo' 407), no baldo 

cornatendido da 086. 1811 gele tele*" (35) 3697-2290 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nz 33)2016- SR? 

Seeretal• Mordcipd de Dhcaçie. Prato Prtacedal SRP e 
33/2016. ~ta de Comera ela/2010. dg, Menoretel. 	 AVISO 
Neto: Cormatafes de empresa rantjads coa 	 ds 	 CONCORRÊNCIA TO 1/1016 
mão de Ora e tonabb ...atio, ruim. eat e too 
tateado do sistema de aspa cabas ardamo de aba g= 	A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA-MG - 

n_....~..ins  ""4",41...!tee,...._~  d° 	
dó 	ate zwa, ....Lbr_.,,...,"2%1 cr. Premem 117/2016 Cormainela 001/2016. Prece= ~Mal de 

f'"""'""" -"I'"'"="" '''s-  a" ' "-1--""" v" ?cote Non-MG - Tenro de Decido Adonderelm • Riem . PRC 

Risk  Públicarc 	"n3~ de  Plnalu. mdiads I  117/2016 Concerratela 001/2016. O Prefeito Municipal de Porde 

Av Olcgtrb 	a' 16S - Canon rio da 13.094016 às 09:202. Noa deddo do dar Provim:no ao Recozo praceai& peta Ern. 
Laza Eaccabeda Ltda. Onerosa Laia Lata e Nonata 

e 	 IML. Publique.. Poete Nove. 31 da 
agosto 2016. 	 pdo st 1 	. 
moais 2127, no lixar% de 12001s1  /10020. 

PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA 
Metam 

Dareeento iodado digltalmerde ~fome MV e 2.2004 de 24.03/2031. que institui a 
Infrsearomr• de Craves Pelica Ensi/eira - ICP-Ensa. 



Construtora 
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PRC N° 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N°018/2016 

otorlidip.  
Cfc, 

„ 
\\\*C131"Nanen 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

Pelo presente, a empresa CONSTRUTORA J.MAIA LTDA-EPP, situada na Rua Bandeirantes, n2  
972, Bairro São José na cidade de Bom Despacho/MG CEP: 35.600-000, inscrita no CNPJ n0  
14.054.958/0001-70, aqui representada pelo Sr. Fernando Queiroz Carvalho, portador da 
Carteira A  de Jdentidade 	,MG-10.926-762 e do CPF N0  062.667.736-00, CREDENCIA o 
Sr.(a)  ek.Q0kArtio, ~CD, K.0*-eCCruportador do RG n° rO6 .6 Pal. .2.t6  inscrito no CPF 
n° O4 401 InG -OS 	a amplos poderes para representá-la junto à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ/MG, na CONCORRÊNCIA N2  018/2016, PROCESSO LICITATORIO N° 
0816/2016, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, 
praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber 
intimações no seguinte endereço: Rua Dr. Cisalpino Marques Gontijo, n2  972, Bairro São José, 
Bom Despacho/MG, CEP: 35.600-000. 

Bom Despacho, 05 de outubro de 2016. 
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Fernando Queiroz 
N° Cédula de I 	 - 0.926.762 

Carvalho 

CPF: 062.667.736-00 
(reconhecer firma da assinatura) 
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Rua Dr. Cisalpino Marques Gontijo, n° 972 
Bom Despacho — MG 

CEP: 35.600-000 



O S e cat ... da miLlo e Prmann• &rensa dl ornsIdAnde de RepirtAce 
Secreo de aotre , 	. 	# 	- 	e 	onruKeo e 51PamIcs:Se 

. i Osomolmmorl• Perto Emprosnel e Imermeo 
Escreuera De EtrActo De Onero/0~e~ EsmOrnIce sie *Mu Gertie 

'en°"Mura°"N Ara  CP•••••0  

, A, 	JUGEND • UDI 10 
3c.Aq .1 	urrIM• mi DOM OCSFACNO 

met temes. net  multo. 
-----, 
31209193048 

°moo da Nona 
...... 

2062 

re domaram de ~no 
amam AmNersto 11111111 11 111111111111 111 111 

16/047.6074 

1 - REOUERIMENTO 

ILMO(A SA(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONSTRUTORA a MAL, LIDA .CPP 
Ide Empena eo NT Aponte Aurilur Os ComercM) 

reaver e V.S•  O deleimento do entinte elo: • 
lá DE 	Cogito 	cogito I 
VIAS 	DO ATO 	00 EVENTO 	OTDE 	DESCRCAODO ATO/ EVENTO 

m  mi  
N 11111 

iit  N•  FCWIREMP 

1111111111111 
J153251703691 

1 MINE 
I 	(002 AITERACAO 

.22•71  AL-1T_RACAO DE CAPITAL SOCIAL 
2003 1 ALTERACAO DE SCIOINADtANISTRADOR 

RePreeentmiel. 	mortas e Areis Amas 
BOM DESPACHO 	 Gon 110 

da Carreteis 

.9119__Grwairo-8-- Loa, 	 AIflMIfl4 91t 
Telelone de Co, .N5.zr z‘<to 

15 Junho 2016 
Dato 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 
Ei DECISÃO SWOULAR 	 e DECISÃO COLEGIADA 

Nonos) Deprmsdolals) No•10110 ou semelbent•INI 
E w.. 	 O 5. Pres/A./men Onlern 

A decisao 

—,--1---- 
INL 

O ha. —,—J--- 	 E
j NÃO 	, 	, Rmoonsável 

Date 	 Responsável 	 Date 	 Responsávor 
MOSSO SUCIAM 	 r E Sate 	3' fato. 0E, O Decesso em a/0Na. (VIS empeno em Mine ornmel 

ta  ~mo ~oda P.bew•-•• • ate.iv.• 	 O 	O a 
el  Processo Indefskio.Nolemee.  

a—t-t o 

13  

M Eirgench• 

. 	DaN •• 	ars 
DECISA0CCX25 	• 	

r r•L'Arm• o  p,,,c,...._. Qt...,), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

e  Processo em 	
ks.,  . j.nrco %REGISTRO SolIONAck 5717101 

o,,,,,wed 	..--,......,......... 
Peoèmelo.  I tre47.507.• 	s°2. • • 4, 

3.  DI9Iecie 	O covefi 	.. c. 	5,  E...,. 
O 	O 	O 

1  mann 
---- _ 

.- 
-- 

voo+ 

OSSERVACOES 

LI 

zt4P 

~CO wrAnti. tio I-  CIMO lu COINAD.or JON CRSINcir0.0 
•••••••••••• 

rato 	 -::•0;.•,;; 	bir 

01111PÇOPER 51341.HIMA A MIA DE SUIS GON/110 
MELO CLUISIROL oai FE 501101•SPA010, 17105/2015. 

17X •

IeIsn 
V5 000Tvl 5/ato,, 	 

os  

ree tem: 4,20 PE: 0,2017. 3,30 nau s,ea 

la 

Ajeita Comercial do Estado de Mines Gereis 
Certifico registro sob o n• 5777101 em 2310552016 Ma Emprese CONSTRUTORA J. MA1A LEOA -EPP. Niro 3120919104B o protocolo 160475074 . 
17105-2016. Autenikeçao: 10513A2CF511109-13673FC21E2DACOA9D5CW30. Martrroly rle Paula BornfIrn - Seer/dedo-Gerei Para vender este 
documento. acene ...N.A../ocemonio,00vor e informe n• do protocolo 16/047.507.4 e o código de segurança Espol Este TOON foi  mdenrimede 
Spitebnente e minada em 24106r201 e por Marhely de Paula Bonfim - SecreterbsGerel 

Uçt.'.--; pág. 1/5  

Junte ComerciM do Estado TN Mines Gerais 
Conibco registro lobo n• $777101 aro 23/0652016 de Emproes CONSTRUTORA J. MA1A LIDA -EPP, Nen 31209193048 e protocolo 160475074 - 
17/06/201A AteendaNem 113513A2CF519D913673FC21E2OACOA9050060. Marin-Mb de Pauta Bemilm - SecreIMIAGeral. Para vender este 
documento. /messe wwrclucemp.mg.00v.br  • Worms n•  do protocolo 16/047.507-4 e o código de tepor-cabe 13-poL Esta obvie autenticada 
dlOtabreente e ettlnada em 24/050016 TOS Menne,/ de Pede Borelim - SectethrieGerM. 

Pe9 2/6 



h 
CONSTRUTORA J. MAIA LIDA - EPP 

4* Alteração Contratual 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Sara Gania° Melo Queiroz, brasileira, casada em Reebne de Comunhão Parcial de Bens, 

administradora de empresas, data de nascimento 17/01/1983. residente e domicikada na cidade de Bom 

Despacho (MG). á Rua Dr. Cisalpino Marques Gond)°, n." 972. Casa Saq José, CEP 35.600-000, portadora da 

Cadela de Identidade RO n " MG-12.000,816 expedida pela SSPMG, e do CPF n .059.771.896-21. 

Fernando Queiroz Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 05/12/1983, 

naturalidade Belo tiorizonte/MG, Filiação Roberto Barros de Carvalho e Sonia Maria de Meto Ouelrob residente 

e domiciliado na cidade de Bom Despacho/MG na Preça Antônio Leite. n• 44. Apto 1100, Bairro Centro. 

portador da cédula de Identidade RG n• MG.10.926.732 SSP/MG e do CPF 062.667.736-00. únicos 

componentes da sociedade CONSTRUTORA J. MAIA LTDA EPP. Inscrita no CNPJ sob n.• 14.054.958/0001. 

70, com sede 0 Rua Dr. Cisalpino Marques Cornija, n° 972 - Casa, Bairro São José, na Cidade de Bom 

Despacho (MG), CEP 35.600-000, com contraio registrado na JUGEND sob na 31209193044 do 02/08/2011: 

5385840 de 07/10/2014: 5576441 de 03/09/2015 e 5588293 de 22/09/2015 resolvem em pleno acordo 

alterarem o contrato socol em vigor de acordo com es leis e clausulas que se seguem: 

e- O capital da sociedade que era de RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 mil 

quotas no valor nominal uratório de R5 1,00 (hum real) totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de RS 

830.000.00 (oitocentos e trinta mil reais), divididos em 830.000 mil quotas no valor nominal unitário de R$ 1,00 
(hum real). totalmente subscrito e Mineralizado pelos sócios, neste ato, com reservas de lucros acumulados. 

apurados no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2015, em moeda corrente nacional, que os sócios 

realizam em partos Iguais conforme segue: 

Sócios Quotas Reais 

Sara Goela° Meio Queiroz 415.000 415.000.00 
Fernando Queiroz Carvalho 015.000 415.000 00 
TOTAL 830.000 830.000.00 

b. Á vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, mediante as seguintes 

clausulas: 

CONTRATO CONSOLIDADO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária de natureza juridica limitada denomlna.se  CONSTRUTORA J. MAM LTDA - 

EPP Mulo do estabelecimento, CONSTRUTORA J. MAM, regendo o presente contrato pelo Novo Codwo Civa 

Lei n.° 10.405/2002 e na Lei n? 6.404 de 15/12/1976. esta no que for aplicável supletivamente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE 

A sociedade tem A sua sede na cidade de Bom Despacho (MG). i'. Rua Dr. Cisalpino Marques Conta°. 

n? 972. Casa São J058, Bom Despacho (MG), CEP: 35 500-00n. 

COrnocchli do Estada de Minas Gereis 
Ciullfico registro sob o no  5777101 ern 23/00/1015 da Empresa CONSTRUTORA J. LIMA LTDA -EPP. NIre 31209193048 e prOkOO10 150475074 
17/06/2016. Acumes/1;W 10513A2CF519D98673FC21820ACOA0D5COBO. Merinely de Paute Somem Sm:ciada-Geral. Pare ~der este 

 • 

documento, acene webbjusemp mgeovJar e Informe do protocolo 15/047.507-1 e o ~DO de segurança 8pol Elle P*141 vai  autenticada 
daRalmente e asalnede em 24/05/7016 por Marinely de Paula Gomam— Secretarie-Geral. 

CONSTRUTORA J. MAIA LTDA - EPP 	 2 

.41 Alteração Contratual 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL 

O objetivo social será Pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, obras de terrapienagem, 

construção de rodovias, construções de redes de abastecimento de água. ccéeLs de esgoto e águas pluviais 

correntes, coleta de lixo urbana ou industrial, atividades de limpeza de ruas, transporte rodoviário de cargas, 

atividades imobiliária e fabricação de concreto betuminoso e asfaltos preparados para revestimento de 
estradas. 

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

O capital da Sociedade é R$ 830.000.00 (quatrocentos mil reais), divididos em 830.000 mil quotas no 

valor nominal unitário de RE 1.00 (num real), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios conforme se 

segue: 

Sócios Quotas Reata 

Sara Comigo Meio Queiroz 416.000 415.000,00 
Fernando Queiroz Carvalho 415.000 415.000,00 
TOTAL 830.000 830.000,00 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Julho de 2011 e seu prazo de duração ê por tempo 
Indeterminado 

o 
	CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE 

%C. 
	

A) A responsabilidade de cada sócio Er limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralizaçâo do capital social, conforme preceitua o Artigo 1.052 do Código Civil, Lei na 

10.405/2002. 

13) Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 

1.054 e Artigo 997. VIII do Código Civil, Lei n "10.4060002 

2.1 
	CLÁUSULA SaTIMA -ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

A administração da sociedade sere exercida pelos sócios Sara Gentil° Meto Queiroz e Fernando 

Queiroz Carvalho, com os poderes e atribuições de assinar em conjunto ou indMdotelmenta todos os 

documentos de interesses da sociedade, sendo-lhe expressaineMa proibida escreve-ta em endossos, avais. 

saques de favor, abonos e fianças. ficando nulos de pleno direito os atos praticados com a infraçao desta 

clausula, vedado o uso da firma em atos estranhos aos escopos socada. Cabendo a ~SM Cr uso da 

denominação social, representando a sociedade em juizo e rias rebates com terceiros. praticando todos os 

atos pertinentes da administração da sociedade. 

A Se 
Junte Comercial do Estado de Nem Gereis 
Codifico regbtro ach o n°5177101 em 23/0512016 d' Emprese CONSTRUTORA J. MAIA LTDA -EPP. Hino 31209103045 e Retoco 
17/00/2015. Autenticas:AT 11)813A2CF510DROS73FC21820ACOA9D5C080, Ltndnely de Paute Domem - Secretária-Gerei. Para • . 
documento, asasse wwwfusemsung.pov.br  e Informe no do protocolo 16/047407-4 ao código de enoitem-a 5Pol- ata 059‘n tal  atilaniicada 

dielatimante e assinada em 24/05/1015 per Maelnely de Paula amam - SaCretaria-Gerel. 
UÇA4-  42: o a . 418 
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4' Alteração Contratual 

CLÁUSULA OITAVA - RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

Aos edministrodores, peio efetivo desempenho de suas funções, será atribuída uma retirada mensal a 

titulo de pró-labore. colas Importanclas sorno levadas a debito da conta de 'Despesas Gerais' ou outra conta 

substituta, 

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS 

As quotas da sociedade são indhisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

anuências dos outros sócios, sob pena de Ineficácia da cessão, cabendo em igualdade de condições o direito 

de preferência aquele que queira adquiri-las, formalizando, se realizada a cessão delas, e Alteração Contratual 

pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

O exercicb social será coincidente com o ano civil, terminando em 31 de dezembro de cada ano, 

quando serão procedidos o levantamento e elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado económico, em conformidade com as disposições legais pertinentes prestando contas justificadas, 

aos administradores, de sua administração e na proporção societária de Cada sócio, serão distribuldos os 

lucros e prejulzos correspondentes ao período.  

4' Alteração Contratual 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declarem, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em vIELP313 de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimento,, 

de prevaricação, peita Ou subornei, concussão, peculato. Ou Contra o economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da cano:ovando contra as relações de consumo, Tê pública, ou a 

propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Rein Despacho estado de Minas Gerais, para o exercido e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados. assinam o presente instrumento em via única para 

arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Bom Despacho. MG, 15 de Junho de 2016. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- REUNIÕES DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Nos quatro meses seguintes ao término do cada exercida Social. os Vidos deliberarão sobre es 

coibis, a aprovação deles e designarão administradores. quando for o case, (ens. 1071 e 1072,52' e ert 

1.078, CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUCESSÃO 

A snelndatte não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer dos Meios. Os herdeiros do EnCi3 

falecido ou interditado, mediante concordância expressa dos demais sacies, poderão permanecer na 

sociedade. Nao Sendo pOSSIvel ou Nexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, seus haveres 

serão apurados mediante balanço patrimonial a ser levantado com a data do último dia do mós anterior ao 

evento e. neste caso, a liquidação desses créditos será feita em doze prestações mensais. Iguais e sucessivas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

IDBON/0 em relação ao seu sócio, segunda deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade se dissolverá pelo consenso unânime dos sócios ou pela vontade deles desde que 

representem 75% (setenta e Cinco) per Cento do capital social. A sociedade entrará em liquidação nos casos 

especificas e previstos em lel. 

,\ f 
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Liana Comerelal de Estado de soes Gerais 
Certifico registas eeb o no 5777101 em 23106/20113 de Emprese CONSTRUTORA MAIA LTD* •EPP, Pare 51209193048 e molocen 160475074 -
17/05/2016 Autentneona 1 D513A2CF5191398673PC21E2OACOA9D5C060 Medreis de Pana Bonn • Secretérienmel, Para vender este 
documento, acene wverancern.mpoor.tu e infoone n' do protocolo 1en747.5074 e o unir de segusança BpoL Esta cópia foi aulandcada 
deplIMmente e muniam em 2405E201e por Marnel),  de Paula Bomfim Secretária-Gen  

Junta Comercial do Estado de Matas Gemia 
Cern= palpo sob o rd serrup ela 2101,016 da EIMPT.141 CONSTRUTORA ). MAIA LTDA {PP, Nen 31209193048 e prolocon 160475074 -
17/06/2015. Autenticenlo; 10613A2CF519000673FC21E2OACIIA9D5C060. Marnos de Paula Poema, Becselerte-Gelel. Pare ~dia este 
documento, aonde annSodang.m0.0ev.br  e Infame n" do prole/coto 110047.507-4 e o código de empurança IneL Este capte lel autenticado 
ennelmente e ninada em 240592010 per naneis de Pene 'leram' Secnstedo-Deret 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EPP 

A CONSTRUTORA J.MA1A LTDA-EPP, CNPJ 14.054.958/0001-70, sediada na Rua Dr. Cisalpino 
Marques Gontijo, n° 972, Bairro São José, Bom Despacho/MG CEP: 35.600-000, por intermédio 
de seu representante legal Sr. Fernando Queiroz Carvalho, portador do CPF n° 062.667.736-00, 
brasileiro, infra-assinado, e para os fins da CONCORRÊNCIA n° 018/2016, DECLARA 
expressamente que: 

está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da LC 
123/2006. 

Bom Despacho, 05 de outubro de 2016. 

N. Cédula de 1 	t*
nando Que 	

a . G-10.926:762 
Fer i z Crvalho 

CPF: 062.667.736-00 

Rua Dr. Cisalpino Marques Gontijo, n° 972 
Bom Despacho — MG 

CEP: 35.600-000 



SE 
PAULA 

REMIRIA GE 

Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 
	

CONSTRUTORA J. MAIA LTDA -EPP 
Natureza Jurídica: 
	

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do Ato 	Data de Inicio de AtMdade 
Registro de Empresas - NIRE 	 Constitutivo 

3120919304-8 	 14.054.958/0001-70 	 02/08/2011 	 01/07/2011  

Endereço Completo: 
RUA DR. CISALPINO MARQUES GONTIJO 972 CASA; - BAIRRO SAO JOSE CEP 35600-000 - BOM DESPACHO/MG  

Objeto Social: 

PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE 
RODOVIAS, CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 
CORRENTES, COLETA DE LIXO URBANO OU INDUSTRIAL, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, TRANSPORTE RODOVIARIO 
DE CARGAS, ATIVIDADES IMOBILIARIA E FABRICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO E ASFALTOS PREPARADOS PARA 
REVESTIMENTO DE ESTRADAS. 

Capital Social: 	R$ 830.000,00 
OITOCENTOS E TRINTA MIL REAIS 
Capital Integralizado: R$ 830.000,00 
OITOCENTOS E TRINTA MIL REAIS 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE 	Nome 

062.667.736-00 FERNANDO QUEIROZ CARVALHO 
059.771.896-21 SARA GONTIJO MELO QUEIROZ • 

Status: xxxxxxx 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123(06) 

Term. Mandato Pa.rticirialcão 
rosam 	R$ 415.000,00 
nosoccx 	R$ 415.000,00 

Situação: ATIVA' 

Prazo de Duração 

INDETERMINADO 

Função 
SóCIO/ADMINISTRADOR 
SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Último Arquivamento: 23/06/2016 
	

Número: 5777101 

Ato 	002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 16 de Setembro de 2016 16:06 

Certidão Simplif cada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de dua formas: 

Validação po envio de arquivo (upload) 
Validação visual (digite o n° C160001964740 e visualize a certidão) 

Página 1 de 1 11111111116111118141110121111Ill I III 



(reconhecer firma da assinatura) 

O 	SERVIÇO NOTARIAL DO 1' OFICIO DA COMARCA DE BOM DESPACHO9AG 
C.- Rue Faustino Teixetre. 80 - Centro - CEP: 35600.000. Fone: (37)3522.1600 

Tabelião: Sevento Mauro Vez Gootão 
41HEÇO POR MIELHANÇA. A FIRMA DE DaIINGOSSAVIO 

DE INELO QUEIROZ. DOU FE. BOM DESPA.010, 04/10/2016. 
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PRC N° 0816/2016 
aa 	 CONCORRÊNCIA N°018/2016 

CREDENCIAMENTO ESPECIFICO 

Pelo presente, a empresa EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, situada 
na Avenida Bandeirantes, n° 500, Bairro Novo Dom Joaquim na cidade de Bom Despacho/MG CEP: 
35.600-000, inscrita no CNPJ n° 19.268.374/0001-10, aqui representada por Sr. Domingos Sávio de 
Melo Queiroz, portador da Carteira de Identidade n° M.606.161 e do CPF N° 199.922.976-20, 
CREDENCIA o Sr.(a)  [MG P-I O  rytoR_CsA 	PO 	, portador do RO n° 
MG- 49j114. 919 	, inscrito no CPF:  114. 513 f. 09Ç- OG  residente e domiciliado 
em 	SOM DES PACHO 	, a amplos poderes para representá-la junto à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ/MG, na CONCORRÊNCIA N° 018/2016, PROCESSO LICITATORIO 
N° 0816/2016, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, 
praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber 
intimações no seguinte endereço: Avenida Bandeirantes, n° 500, Bairro Novo Dom Joaquim, Bom 
Despacho/MG, CEP: 35.600-000. 

' 

acho, 04 de outubro de 2016. 

Domingos Sávio de Melo Queiroz 
RO M. 606.161 
CPF: 199.922.976-20 
Representante Legal 

Escritório: Av. Bandeirantes n°500 CEP: 35.600-000 
Fone: (37) 3521-2640 
Bom Despacho - MG 

SI 
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EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS LTDA 	 1 

300  Alteração Contratual 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Domingos &brio de Melo Queiroz, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresado, 

residente e domiciliado em Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, com endereço na Praça António Leite, no 

44. Apartamento 1100, Centro, CEP 35.600.000. portador da Cédula de identidade de RG n• M - 605.161, 

expedida peta Policia Civil/MG e CPF n°199.922.976-20; 

Celine Marques Gontijo, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente 

e domiciliado em Born Despacho. Estado de Minas Gerais, com o endereço na Praça António Leite, rd 44. 

Apartamento 1100, Centro, CEP 35.600-000, portadora da Cédula de Identidade RG M- 1.389.808, expedida 

pela SSP/MG e CPF ri° 500.418.80649 únicos sócias componentes de Sociedade Empresária Limitada 

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob et' 19.268.374/0001-

10, com sede à Avenida Bandeirantes, n. 500, Babo Novo Dom Joaquim, Bom Despacho (MG). CEP: 35.500-

000 cum contrato registrado na JUCEMG sob n° 312.01548.289, resolvem assim alterarem o contrato social 

mediante e seguinte clausola: 

- O objetivo social da empresa passa a ser: Pavimentação em vias urbanos, ruas, praças e calçadas, 

obras de terraplenagern, construçâo de rodovias. construpães de redes de abasteamento de água, coleta de 

esgoto e águas pluviais correntes, coleta de lixo urbano ou industrial, atrvidades de limpeza de ruas, transporte 

rodoviário de carga, aluguel de máquinas e equipamentos para construção e compra, venda. locação de 

imóveis próprios o incorporação de empreendimentos imobiliários, fabricação de concreto betuminoso e 

asfaltos preparados para revestimento de estradas, extração e batimento de pedras e outros materiais para 

constnição e beneficiamento associado e preparação do.  massa de concreto e argamassa para construção. 

b - A vista dos medira-ações Ora ajustadas, os sécios resolvem consraidar o contrato social, mediante 

at seguintes cláusulas, 

CONTRATO CONSOLIDADO 

1.1 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária de natureza ¡Lindos limitada clenomina•se EMPRESER - EMPRESA D 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. titulo do estabelecimento EMPRESER, regendo o presente contra 

Novo Código Civil Ler et. 10.406/2002 e na Lei re.' 6.404 de 15/12/1978, esta no Que lar 

SuptetiVaMente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE 

A sociedade tem a sua sede na cidade de Bom Despacho (MG), á Avenida Bandeirantes, 

Novo Dom Joaquim, CEP: 35.500-000 podendo abrir fitais e escraódos em qualquer parte 00 te 

nacional, onde convenha a seus interesses atrIbulndoates capital autônomo, se necessário. Canenleda 

legiSiaçáO vigente sobre a matéria. 	

• 	 or 

	

1. 
Junta Comercb1 da Sado de Minas Gema 
Certnco registro sob o n° 5513405 em 25/05/2015 do Emprese EMPRESER EMPRESA DE PRESTADA° DE SERVIDOS LTDA. 1/40 35201545225 
e protocolo 151546573 • 19/0512015. Arnenttaçars CASEAEBCFA1393535FD10188910F4CFFI 1640. manso, de Paute Somfan. Secretaria-
Gemi Par. `MS' 'na dOOMAMM. aCeaa• ~insiram; go Lar o informo n• do paatOcab 15/154 657.3 a o ~O° as murarias 0 OH Eira 
copia roi autenticada Mghannente e asilada em 26105/2015 por Markiety da Nada %main - Sectebrimeral. 



CLÁUSULA OITAVA - RETIRADA DE PRIS-LABORE 

Os titulares da admMistração terão remuneração mensal estabelecido de gordo com as deliberações 

da sociedade, respeitando o limite M/barn0 Eldratidp pelo Regulamento do Imposto sobre a Renda, como 

encargo dedutIvel e titulo de despesa administrativa ou semelhante, de resultado negativo. 

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS 

As quotas da sociedade são inciablvels e não poderão ser catarina ou transferidos a terceiros sem 
	

I•9 

anuâncias dos outros rocies, sob pena de ineficácia da cessão, cabendo em Igualdade de condições o direito 

de preferencia aquele que queira adquiri-tas, formalizando, Se realizada a OeS5a0 delas, a Alteração Contratual 

pertinente. 

CLÁUSULA DECIMA - EXERCICIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

O exercido social sere coincidente com o ano civil, temlinbndo em 31 de dezembro de cada ano, 

quando serão procedidos o levantamento e elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado económico, em conformidade com as disposições legais pertinentes prestando contas justificadas, 

aos administradores, de sus administração e na proporção SOCietHria de ceda Sedo, Berilo distribUldOS Os 

lucros e prejuizos correspondentes ao period0. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REUNIÕES DELJBERAÇÕES SOCIAIS 

Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercido social, os minhas deliberara° sobre as 

contas, a aprovação delas e designarão administradores, quando for o caso, (arte. 1071 e 1072. § r e art. 

1.078, CC12002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUCESSÃO 

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdição de qualquer dos sécios. Os herdeiros do sócio 

falecido ou Interditado, mediante concordância expressa dos demais °Odes, poderão permanecer na 

sociedade. Não Sendo pOSSivel Ou ineriStind0 interesse destes ou dos sócios remanescentes, seus haveres 

serão apurados mediante balanço patrimonial e sei levantado com e data do gamo dia do mês anterior ao 

evento e. neste OSSO. O liquidação desses créditos será feita em doze prestações mensais, Iguais e sucessivas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento sere adotado em outros casos-em que a sociedade 

se resolva em relação ao seu sócio, segundo deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade se dissolvera pel0 consenso unânime dos sócios ou pela ~Ode deles desde que 

representem 75% (setenta e cinco) por cento do capital social. A sociedade entrara em frquidar,ão nos casas 

especifico, e previstos em tal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declarem, sob as penes da lel, de que 	 Impedidos de exercer a 

WISt.administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de  condenação 

Junta Correrei& do Estado de MIMO ~els 
Cortfto nsptsiro sob o rd 5513455 em 25.092015 da Empresa EMPRESER EMPRESA DE PRESTADA° DE SERVIDOS L 	120 ezep 111) 
e prolok, co 151Si-6673 -15/05.7015. Airrervieessei CASEAEDCFA3113363SFDI DIEUBBIDF3CFP1 I F40. Mannety de Paula II 	rn - S 
Geral Par, validar esto documento. scene yr...v.1.)wpm"; pov.br e Miemo tf do protosolo IS/154.6674 se cediço de is 	nça 0101 Eme 
cópia Ni autenticam digltatroente e MINS.. •ITI 211/0520 IS por Madnely de Paula Borrem - secntentaonni. 
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encontrar sobes 

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

2  ) 	

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I.TDA 	 3 

30' Alteração Contratual 30 Alteração Contratual 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL 

Pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, obras de terraplenagem. construção de 

rodovias, construçães de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto o éguas pluviais correntes, coleta — 

de aro urbano ou industrial, atividades de limpeza de mas, transporte rodoviário de carga, aluguel de máquinas 

e equipamentos para construção e compra, venda, locação de imóveis próprios e Incorporação do 

empreendimentos Imobiliários, fabricação de concreto betuminoso e asfaltos preparados para revestimento de 

estradas, enTen0 e britamento de pedras e outros materMis para construção e beneficiamento associado e 

preparação de massa de concreto e argamassa para construção. 

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

() capitai da ,sociedade C de RS 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). divididos-em 15.000.000 

.(quinze rateies) de apoias no valor nominal unitário de 125 1,00 (hum real), totalmente subscrito e integralizado 

em moeda corrente do pais, pelos sócios Conforme se segue: 

Domingos Símio do Melo Queiroz 	 14.250.000 Quotas 
Colina Marques Goodie 	 750.000 Quotas 
TOTAL • 	 15.000.000 Quotas 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO 

• A sociedade Iniciou suas atividades em 01 de Novembro de.1975, e seu prezo de duração épor ternoo 
indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE 

A) A responsabilidade de cada sócio ê limitada ao valor de suas quotas, RIM todos respondem Solidariamente 

pela integralizaçâo do capital sodat, conforme preceitua o Artigo 1.052 do Código Civil, Lei ri.• 10.406.2082. 	• 	f 

13) Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme eStabelece.o Artigo 1.054 

e Artigo 997, VIII do Código Civil. Lei n 10.405/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

A administração da sociedade será exercida pelos Lados Domingos Sílvio do Melo Queiroz e Colina 
Marques Cornija, com os poderes e atribuições de assinarem em conjunto ou individualmente todos os 

documentos de Interesses da sociedade. Sendo-lhes expressamente proibido escrevê-la em endossos, avais, 

saques de favor, abonos e fianças, ficando nulos de pleno direito os aios praticados com e infração desta 

cláusula, vedado o uso da firme em elos estranhos aos escopos sociais, cabendo a mesma o uso da 

denominação social, representando a sociedade em juizo e nas relações com broeiros. praticando todos os 
atos pertinentes da administração da sociedade. 

ps)i 
Il

à ea 
fea."*" Estado 

..." '• 	. 	re'S cbsob o er 551;455 em 290512015 de EMPICLI EMPRESER EMPRESA DE PRESTADA° DE SERVIDOS LTDA, Mn 31201548289 
@ 	. 	• e p 	151546473 - 19,05/2015. Amerntaçâo: CMEAERCFA.23931135F0 t01889 I DESCEM F43. ~Indy de Paula Baniam - Secretária- . 

brim ente nerumenta. aceno tvers.lucemisme rrev.br e ~me me' do Pmtaoalo 15:154$107.3 e e cedo, de 'oportuna 01OH Este 
rn 	..... 	cá 	ri ~me diptIMmente e ai Soeste ern Nuosrzois por Madnely de Panda Bonfim - Secretária-Gerei. 

38  

...., 
'1,221ç;to 

Rã 14.250.000,00 
R$ 	750.000 00 
R$ 15.000.00080 



GoMijo dMeIo Queiroz 
Cl: M-12.000.816 SSP/MG 

t.0 

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

104  Alteraflo Contratual 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos piblioos; ou por crime fagmentar. 

de prevaricacço, peita ou suborno, concutsrio, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, lê pública, ou a 

propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO 

Fica eleito o foro da cidade do Dom Despacho Estado de Minas Gerais, para o exercicio e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estarem assim justos e contratados, assinam o presente única, juntamente com duos 

testemunhes abaixo nomeadas, para arquivamento na Junta Comerciei do Estado de Minas Gerais. 

70 
Bom Despacho - MG. 15 de Maio de 2015. 

DOM 	 o Queiroz 

Testemunhas: 

Janalna raujo d Sousa 
CI: M- 6. 33.017 SSP/MG 
CPF: 004.4E10.886-50 

VISTO DA ADVOGADA 

Camftlave Main 
OAB/MG-133.175 

g, 3  
-- — 

Sem 25AM/2015 de Emproes EMPRESER EMPRESA DE PRESTADA° DE SERVIDOS LTDA. Wire 31201541209 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N°: 0816/2016 

CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

DATA ElIi4j95/10/2016, às 1339 
EMPRESER,+presa de Prestação de Serviços Ltda 

CNPJ: 18268:33140901-10 	• 

.‘ENVELESF"E ri°,01- - HABILITAdO 

i:••• 

	

' 141111-̂ ' 	. 
' 	• 



1.‘EMPRESt 
Sei falAMIIIGEIIPAVIME1100 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

• 14; i; 4 1, 

Escritório: Av. Bandeirantes n°500 CEP: 35.600-000 
Fone: (37) 3521-2640 
Bom Despacho - MG 
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30 Alteração Contratual 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Domingos Sávlo de Melo Queiroz, brasileiro, casado sob o regime de comunhão cardal de bens, empresário, 

residente e domiciliado em Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, com endereço na Praça Antônio Leite, ri° 

44, Apartamento 1100. Centro, CEP 35.600-000. portador da CéduLs de identidade de RG n' M - 606.161, 

expedida peta Policia Civil/MG e CPF n• 199.922.978-20; 

Colina Marques Gontijo, brasPeira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária. residente 

e domiciliado em Bem Despacho. Estado de Minas Gerais, com o endereço na Praça Antônio Leite, n. 44. 

Apartamento 1100, Centro, CEP 35.600-030. portadora da Cédula de Identidade RO M- 1.3891108, expedida 

pela SSP/MG e CPF re• 500.418.606-59, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada 

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SER1AC0S LTDA. Inscrita no CNPJ sob if 19.268.374/0001-

10, com sede 8 Avenida Bandeirantes, n°500, Salm, Novo Dom Joaquim, Bom Despacho (MG). CEP: 35.6430-

000, com contrato registrado na JUCEMG sob n°312.01548.239, resolvem assim alterarem o contrato social 

mediante a seguinte cláusula: 

a - O objetivo social da empresa passa a ser Pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, 

obras de tervaplenagem, eartetnao de rodovias, construções de nades de abastecimento de água, coleta de 

esgoto e águas pluviais correntes, coletado lixo urbano ou industrial, atividades de limpeza de ruas, transporte 

rodoviário de carga, aluguel de maquinas e equipamentos para construção e compra, venda locação de 

Imóveis próprios e Incorporação de empreendimentos imobilifidos, fabricação de concreto betuminoso e 

asfaltos preparados para revestimento de estradas, extração e britamento de pedras e outros materiais para 

construção e beneficiamento Desgelado e preparação de massa de concreto e argamassa para construção. 

Is - Avistadas modificações ora ajustadas, os sócios reatem consolidar o contrato Sedar. Mediante 

as seguintes cláusulas. 

CONTRATO CONSOLIDADO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária de natureza Judaica limitada denOnsIna-se EMPRESER - EMPRESA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Mulo do estabelecimento EMPRESER. regendo o presente contrato pelo 

Novo Código ave Lei n.” 10.406/2002 e na Lei n • 6.404 de 15/12/1976, esta no que for aplicável 

supletivamente. 

Ante Come~ do Eamtb de Man Oerst  
Certifico registro sob o rir  5515440 em 25/05.2015 de Empresa EMPRESER EMPRESA DE PRESTADA° DE SERIADOS LTDA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE 
, 

A sociedade tem a sua sede na cidade de Boin Despacho (MG), á Avenida Bandeirantes, 500, Bairro 

Novo Dom Joaquim, CEP: 35.600-000, podendo abrir OMS e eSerhódós em qualquer parte do território 

nacional, onde convenha a seus Interesses atribuindo-Pies Canal autónomo, se necessário, observada a 

legislação vigente Sabre a matéria. 	 ...\,.,. 	. 4.  
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30' Alteração Contratual 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL 

Pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas. aras de lerraMenagen construção de 

rOdovlas. construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e águas pluviais comentes, coleta 

de lixo urbano ou industrial, atividades de limpeza de ruas, transporte rodoviário de carga, aluguel de ~quinas 

e equipamentos para construção e compra, venda, Maça de imóveis próprios e Incorporação do 

empreendimentos 'malsinados, fabricação de concreto betuminoso e adenta preparados para revestimento de 

estradas, extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado e 
preparação de massa de concreto e argamassa para construção. 

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

O capital da sociedade e de RI 15.000.000,00 (quinze melões de reais), divididos em 15.000.000 

(quinze milhões) de quotas no valor nominal unitário de RI 100 (hum real), totalmente subscrito e Integralizado 
em moeda corrente do pais, pelos sócios conforme se segue. 

Domingos Sino de Melo Queiroz 	 14.250.000 Quotas 	RE 14.250.000,00 
Colina Marques Canino 	 750.000 Quota* 

	
RI 750 900.00 

TOTAL 	 15,000.000 Quotas 	RI 16.000.009,00 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO OE DURAÇÃO 

A sociedade Iniciou suas atividades em 01 de Novembro de 1976. e seu prazo de duração é por tempo 
Indeterminado 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE 

A) A responsabindade de cada saio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralizaçâo do capital social, conforme.  preceitua o Artigo 1.052 do Código CNII. Lei n.° 10.406/2002. 

• 
El) Os sala não responderão subskliariamente pelas obrigações soda, conforme estabelece o Artigo 1.054 
e Artigo 997, VIII do Código Civil. Lel n.• 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 
• 

A administração da sociedade será exercida pelos salas Domingos Sávb do Melo Queiroz e Celine 

Marques Gontljo, com os poderes e atribuições de assinarem em conjunto ou lalvidualmente todos os 

documentos de interesses da sociedade, senda-lhes expteSearneMe proibido escreva-ia em endossos, avais, 

saques de favor, abonos e fianças, fitando nulas de pleno direito os atos praticados com a infração desta 

cláusula, vedado o uso da firma em atos estranhos aos escopos sociais, cabendo a mesma o uso da 
denominação social, representando a sociedade em juizo e nas relações com terceiros, praticando todos os 
atos pertinentes da administração da sociedade. 

sts),  
era 
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30" Alteração Contratual 

CLÁUSULA OITAVA - RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

Os titulares da administração tendo remuneração mensal estabelecido de acordo com as deliberastes 

da sociedade, respeitando o limite máximo admitido pelo Regulamento do Imposto sobre a Renda, corno 

encargo dedutivo' a Mulo de despesa adnifnIstrativa ou semelhante, de resultado negativo. 

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS 

As quotas da sociedade são indhrelvels e não poderão ser pedidas ou transferidos a terceiros sem 

anuências dos outros sócios, sob pena de ineficácia da cessão, cabendo em igualdade de condições o direito 

de preferência Aquele que queira adquiri-las. formalizando, se reelzada a cessão delas, a Alteração Contratual 

pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA -EXERCICIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

O exerclob social sere coincidente com o ano civil, terminando em 31 de dezembro de cada ano, 

quando serão procedidos o levantamento e elaboração do inventário, do balança patrimonial e do balanço de 

resultado económico, em conformidade com as disposições legais pertinentes prestando contas Nstificadas, 

aos administradores, de sua administração e na proporção societária de cada sócio, serão distribuirdes os 

lucros e prejuizos correspondentes ao Perlado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REUNIÕES DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercido social, os sedes deliberarão sobre as 

" contas, a aprovação delas e designarão administradores, quando for o caso. (arta. 1071 e 1072. § r e art. 

1.078, CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUCESSÃO 

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer dos sócios. Os herdeiros do sócio 

falecido ou Interditado, mediante concordando exponsa dos demais sedo,, poderão permanecer na 

sociedade. Não sendo passivo' ou InenstIndo interesse destes ou dos saias remanescentes, seus haveres 

Serie apurados mediante balanço patrimonial a ser levantado com a data do último dia do mas anterior ao 

evento e, neste caso, a liquidação desses créditos seda feita em doze prestações mensais, iguab e sucessivas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casosam que a sociedade 

se resolve em relação ao seu sócio, segundo deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA DECIMA 'TERCEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade se dissolvera peio DO:manso unânime dos sócios ou peta vontade deles desde que 

representem 75% (Setenta e cinco) por cento do capital social. A sociedade entrara em liquidação nos casos 

especifica e previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESIMPEDIMENTO 

Os administradores deStateal, sob as penas da lel. de que 	 Impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 	 f s encontrar sob os 

9.1unla Comenfel do Estada de Mires Penh 
Certifico legisla sob ore 5513495 em 25/05/2015 de Empena EMPRESER atp7tEs4 DE PRESTADA° DE SERVIDOS LTDA 

protocolo 151540673' 194050015. Aulerdlcaplo: CASEAESCFA339311354D1D181391DF3DFF11F40. Mannely de Pede 
Geol. Pare vellder este ~umente. acene ...wnr.juneelp m9.904.13) e informe n• do 1031ccele 15/154.6674 ao cód90 de 
cópia foi ouletede dIgIteirrente e assinada ern 28.0512015 par Matinais de Pado Bomfba - Seastárla-Gerat 
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30. Alteração Contratual 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou por crime talimentar. 

do PrevariCagào, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, cocha normas de defesa da concorrência, contra as rentes de consumo, fé pública, OU e 

propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA 0111147/1- FORO 

Fica eleito o foro da cidade do Bom Despacho Estado de Minas Gerais, para o exercido e o 

cumprimento dos direitos e °Orientes resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e cantreados, assinam o presente única, juntamente com duas 

testemunhas abaixo nomeadas, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

1 

70" vti  Bom Despacho 'MC, 15 de Maio de 2015. 

C510 

'Testemunhas: 

VISTO DA ADVOGADA 

Camarava Mata 
OAB/MG-133.175 

Gerara 	 • 	 • 
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- . 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

KOWIO DE P4SCaição 
19.268.374/0001-10 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADA,STFtAL 

25/11/1976 

NoitEMPRE5ARot 
133PRESER-9APRESA OEPRESTACAO OESSIVICOSLTDA 

auto cio ESTMELEceiene INOVE DE FANTASIA 
EMPRESEM 

Cena) E OESCROODA ATMDADS CCM/nuca rpm Ru 
42.134-00- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

CO0103 E DEsoziça° nas AriviONJEs EcoreauCks SEGUNDAnad 
43.134-00 - Obres de terraplanagem 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
4122-7-01 - Construção de redes de abastecimento de égua, coleta de esgoto e construçães correlatas. exceto 
obres de Irrigação 
38.11440 - Coleta de residuos não-perigosos 	 . 
51.29-0-0O' Adoidado* de limpeza não especificadas anteriormente 
49.30-242- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
intereatadual e Internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
6110-242 - Aluguel de Imóveis próprios 
41.10-7-00. Incorporação de empreendimento' imobiliários 
65.10-2-01- Compra e venda de imóvele próprios 
23.99-1-99 -Fabricação de outros produtos de mineral, não-metálicos não especificados anteriormente 
08.10-0-99 - &tração e britamento de pedras e outros material, para construção e beneficiamento associado 
23.30-3-05 - Pre p araçã o de massa de concreto e argamassa para construção 
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TERMO DE ABERTURA 

Contém este livro de ~ire DISHo 17115  folheara/mangas tipograficamente de 031 A 1705 e Senti re de 
Livro Dlerto número de ordem 40 da empresa abaixo: 

Empresa_ 	 Empresar-Empresa de Prestaçlo de Serviços Ltda 

Endereço 	 Av: Bandeirantes... 500,B: Novo Dom Joaquim 

Ciciada 	  Bom Despacho/MG 

C.N.PJ  	19.2611.374/0001-10 

Inscriclo Estadual 	 074430.736.0009 

Junta Comercial 	 — 	31201544289 

Data de Registro  	20/12/1983 

Data do Encerramento do Exariddo Social 	31/12/1015 

Bom 'Despacho. 01 da Janeiro de 201$ 

Domingos àficsolta Melo Queiroz 
Sacio Administrador 
CPE: 199.922.976-20 

a.itriaCtinerchl do Rotulo de Mimo Gente 
Eltir LM* foi protOORSOD Isto tf eri97.0354 ne dia MOMO" cia dados st ~açao nuas otnos. na Terme d. ~ger eue 
ale ~Rato cartone linlymndel trair do niello. 

pae 111700 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 9E MINAS GERAIS 
Mir 	 • Livro Digitai 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracleristicas abaixo por 

mim conferido e autenticado sob o n° 995637 53 em 27/0412016. Assinado digitalmente por Rita do 

Cassia Martins Teixeira e Castro. Para validaçâo da At/tendo/iça° dos Termos, deverá ser acossado o sitio 
eletrônico do Portal de Serviços I Validar Documentos (http:fiporteldeservicos.jucemg.mg.gov, 
br/Ponalipages/imagemProcessohlaUnica.ls0 • informar o número de protocolo e a chave de segurança 
abaixo. 

Número de Protocolo 
	

Chave de Segurança 

Moto 

Identifitaçâo da Empresa 
Nome Empresarial, EMPRESER EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 
Mire: 3120154628-9 

CNPJ: 19.289.3740001.10 

Municlpio: BOM DESPACHO 

Identlficaçâo do Livro Digital 
Espécie-. CHAMO 

Numero de Ordem: 40 

Período de EscdturaçãO 01(01/2015 - 31112/2015 	 - 

ASsinante(s) 

CPF Nome CRC 
139 822 910-20 DOMINGOS SAVO DE MELO QUEIROZ 

621.610 628-20 ALBERTO CORREIA FINTOJUNiOR 59325 

16)297.035-8 

"ff 'a 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - ORE 
01J02/IOISA 31/11/2015 

Pata: 1651 

Ernftalot 31.12.2015 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Receita de Obras p/ Empreitada 
Venda Produtos Industrializados 
Serviços de Concretagern 
Receita de vendas Imobffiárlas 
Receita de Aluguel de :moves 

14.659 334,05 
70.623,53 

1.021.121.29 
2.029.406,60 

116.412.57 

(1.058,365,06) 
16.840.1332,98 

(10059.951,48) 
5.990.891,60 

(913.601,45) 
(114.203,51) 

32.501.73 
4.985.573,32 
(391.511,12) 
179.776,70 

4.773.838,90 
634.000.03 

5.407.838,90 
(531.500,32) 

4.975.338,58 

DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA 
Tributos Incidentes s/ vendas 
RECEITA OPERADONAL LÍQUIDA 
CUSTOS DAS VENDAS 
Custos Totais 
LUCRO BRUTO 
DESPESAS OPERACIONAIS 
Despes/is 5erab 
Despesas TrIbutárles 
Outras Despesas (Receitas) Operacionais 
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO 
Despesas Financeiras 
Receitas Financeiras 
RESULTADO OPERACIONAL 
Resultado Nbo Operacional 
RESULTADO ANTES DO IMPos-ro DE RENDA 
Imposto de Renda e ContrIbuleSo Soda? 

_vazo LIQUIDO 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/PRUMOS ACUMULADOS 

Saldo da Exercidos Anteriores: Lucros 
Resultado do Exercício de 1013 
Luaos OlstrIbuidos: 
Saldo a DIS1,0%/tio: 

30.401.542.20 
4.875.338,58 
(303.669,30) 

34.974211,28 

ReCOnhavernOs a exaddio do presente demonstrativo realizado em 31 de Dezembro de 1015. 

Som Deepe 	de Dezembro de 2015 r 	' 
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Ama Ontatnausa p/ Sonda 

4117.1417.70 
321630*7.4 
tecILOCC,CO 

PASMO 5.341011 pactsao pasSO 
Emnreettimenios arnobtreeka • 
Empesijoo.e fityncamentot• LP 

6.234.651.43 
74517340,66 
3.712,04077 Fsro.trn Ór erodvan se ara 0$ 

73165439 PAT121614~11.1(112(00 49.974211.21 
Adismernertat 	Fe 
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ATIVO 610 CIROAJOITt 12466325.117 
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~do de 6.40149, 

20.095 972,73 
4 875.331.55 

lartrArttarel 124063.1537 TOTAL MIMAM 59.152213.79 
INWS116401705 131177.11 
Nrec.Ant.a Sedan ria 14372,71 
11101312303 32.391348.51 
Yen-nos 37.11300 
4.4046 e 141,419o4 161212.04 

9107.657.90 
Férnmarilat e Eduanmerter 1.052.43452 
140414641 2,411.76603 
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Data de Registro.... 	 20/12/19E3 
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Pig.1705 

/ERMO DF ENCERRAMENTO 

Contem este livro de ~oro Diária 1705 fa/has numeradas dpografimnente de 001 à 1705 e sarda de 
livro 0:irio número da ordem 40 da empena @babam 

O parlado a que, refere â escrrturnio é de trlf. 131/20151 31/12/2015 

Empresa 	 Empreser-Ernpresa da Prestação de Serviços Ltda 

Endereço._  	Av: 13andefrantes, 500. it: Novo bani Joaquim 

Bem Despacho. 31 de ~marca de 21315 

Gelo Hceizonte. Terça4elra, 26 de Abril de 2016 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Livro Digital 

Identificaçâo da Solicitaçâo 

:Namoro do Protooato 	NIRE 

162970355 	 '31201548289 

Identificação do(s) Assinante(s) 

1GPF 	 Nome 

199.922076-20 	 DOMINGOS SAVIO DE MELO QUEIROZ 

.82T.010.624-20— 	—ALaiiiTo CORREIA PINTO JUNIOR 	— L 

_ 
25/04/2016 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

• 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 008028/2016. 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, 

PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(5) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * 
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. 

CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA 

PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O 

CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA 

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS 
PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA 

CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU 
SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL 

DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA 
UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO 

POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO 

CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * " * * * * * " * * * * * * * * * * * * * * * * 
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO -4*****4**4*******4****************************"4"* 

RAZAO SOCIAL: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

ENDERECO: AV BANDEIRANTES, 500 NOVO DOM JOAQUIM 

BOM DESPACHO - MG CEP: 35600000 
CNPJ: 19.268.374/0001-10 PROCESSO: 02510090 

REGISTRO NO CREA-MG: 013841 EXPEDIDO EM: 21/06/1990 

CAPITAL SOCIAL: R$15.000.000,00 (QUINZE MILHOES DE REAIS ) 

  

 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 

   

    

NOME:rã-Si GOMES MACHADO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 21/06/1990 

CARTEIRA: 8053/D EXPEDIDA EM 19/10/1971 PELO CREA-MG 

RNP: 1402951663 

 

ATRIBUICOES: DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 4  

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 4  

RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 
"*4  OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S): 	* * * 	* 
	 4 * + a 4 a * • 4- a 	* 	 * * * 	* a 

BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CONSTRUTORA J. MAIA LTDA - EPP 

    

cinAQ, i49) NOME: ADRIANA FIUZA MELATO 
TITULO: ENGENHEIRA CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/04/2009 

CARTEIRA: 93032/D EXPEDIDA EM 12/03/2007 PELO CREA-MG 

RNP: 1402001134 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA =MICA 

NUMERO: 008028/2016. 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

ESPECIALIZACAO: 

C P-GRAD L-SENSU- ES? MEIO AMBIENTE E SANEAM. AME. APLICADO 

INST.ENSINO:FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA 

DT.INIC.CUR50:15/03/2004 DT.00NCL.CURS0:22/11/2004 

	  OBJETIVO SOCIAL: 	  

PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLENA CEM, CONSTRUCAO 

DE RODOVIAS, CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E AGUAS 

PLUVIAIS CORRENTES, COLETA DE LIXO URBANO OU INDUS TRIAL, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E 

COMPRA, VENDA, LOCACAO DE IMO VEIS PROPRIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS * 

IMOBILIARIOS, FABRICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO E ASFALTOS PREPARADOS PARA REVESTIMENTO DE 

ESTRADAS, EX TRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIA 

MENTO ASSOCIADO E PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRU CAO. * * * * * 

	  NOTIFICACAO PREVENTIVA: 	  

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU 

OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A 

EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE'  EXTRAPOLEM 

AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 

7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 

336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAIS APLICAVEIS A 
ESPECIE. * * * * * * 	* = * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 
INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE 
REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 008028/2016. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. 

EMITIDA EM: 05 DE ABRIL DE 2016 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 290 DE 29/11/2012. A 
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAI BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * 	* * * 	* * * * * * * * * * * * * 	* 

	  FIM 	  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QLTITACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 016041/2016 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 
CERTIFICA QUE 0(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO (A) NESTE CONSELHO REGIONAL, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NR0.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM 0(S) TITULO(S) ABAIXO, 
POSSIBILITANDO-0(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) 
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CERTIFICAMOS MAIS QUE 0(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * 	* .ife * * * * 	* * * * * * 	* 

	  DADOS DO PROFISSIONAL 
NOME DO PROFISSIONAL: ADRIANA FIUZA MELATO 
CARTEIRA: MG-93032/D REGISTRO: 04.0.0000093032 RNP: 1402001134 
DATA DO REGISTRO: 12/03/2007 
CPF: 013.224.746-13 
ENDERECO: RUA ROSARIO , 1163 - APT. 102 
BAIRRO: CENTRO - BOM DESPACHO - MG 
CEP: 35.600-000 
	  FORPACAO 	  
DATA DA COLACAO DE GRAU:15/12/2003 	 .4P g 1_, 
ESCOLA:FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA 
TITULO: ENGENHEIRA CIVIL 

  

 

  

ATRIBUICOES 

   

     

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 
	  ESPECIALIZACAO 	 

  

  

C P-GRAD L-SENSU- ESP MEIO AMBIENTE E SANEAM. AME. APLICADO 
INST.ENSINO:FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA 

DT.INIC.CURS0:15/03/2004 DT.CONCL.CURS0:22/11/2004 

 

      

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 016041/2016 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 
EM: 05 DE ABRIL DE 2016 * * * * * * * * * * 	* * * * 	* * 	* * 	* * * * 	* * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 
PALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * 
	  FIM 	 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QU/TACAO DE PESSOA FISICA - 
NUMERO: 017202/16 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 
CERTIFICA QUE 0(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NR0.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM 0(S) TITULO(S) ABAIXO, 
POSSIBILITANDO-0(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(E) 
ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * • • 

CERTIFICAMOS MAIS QUE 0(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * Ir * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * 	* • * * * 	* * * * * * 	* 

	  DADOS DO PROFISSIONAL 	  
NOME DO PROFISSIONAL: 'JOSE GOMES MACHADO 
CARTEIRA: MG-8053/D REGISTRO: 04.0.0000008053 RNP: 1402951663 

010 	
DATA DO REGISTRO: 19/10/1971 
CPF: 055.785.826-72 
ENDERECO: RUA AVELINO CANARGOS , 83 - CASA 
BAIRRO: INCONFIDENTES - CONTAGEM - MG , 
CEP: 32.260-290 

FORMACAO 
DATA DA COLACAO DE GRAU:19/12/1969 	; 1/1'‘)$ I P. 4. 
ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK 
TITULO:ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUICOES 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 
DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - 
CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 017202/2016 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 
EM: 08 DE ABRIL DE 2016 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL 
SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * 
	  FIM 	  
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BRASILEIRO, 
* 	* 
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brr ERE COM 
ORIGINAL 

Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Administração 

452:_fro  
Ithrrnanot 

Atesto, para os devidos fins, que a Engenheira Civil Adriana Fiúza Melato. inscrito no CREA- 
MG 93032/D, RNP 1402001134; investida na qualidade de responsável técnica da empresa 
EMPRESER — Empresa de Prestação de Serviços Ltda, inscrita no CNPJ n° 19.268.374/0001-10, 
sediada à Av. Bandeirantes, a qual foi contratada pela Prefeitura Municipal de Bom 
Despacho/MG por meio do Processo n°20298.000068/2014-11, Tomada de Preços n°06/2014, 
datado em 24 de junho de 2014, e aditivos 1° de prazo, datado em 24 de novembro de 2014, 2° 
aditivo de prazo, datado em 23 de fevereiro de 2015, 3° aditivo de prazo, datado em 18 de junho 
de 2015; executou obra de infraestrutura para melhoramento d.tyjais públicas, conforme dados 
abaixo: 

Valor da contratação: R$ 1.048.679,53 
Inicio: 28/07/2014 
Término: 21/10/2015 
Local dos serviços: Diversas ruas de Bom Despacho/MG 

Procr; •: 
. , 

'SOM D2SPACHO • MG 

 

 

 

  

   

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

18 301 0921e901-86 

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 	i 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE' , 
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) 

e1 U  
-• 
N . 	2,00 

Sub-total 

LIMPEZA DO TERRENO 
LIMPEZA DE TERRENO, CAPINA E QUEIMA M2 26.140,53 

Sub-total 
OBRAS VIÁRIAS 
REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO COM PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO M2 26.140,53 

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE COM PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO. INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E=15CM) 

M3 3.921,08 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 
CONSERVAÇÃO DE DMT 15 A 20 KM M3XKM 70.579,43 C( 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA DMT=5KM TXKM 222,22 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇAO COM MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO M2 26.140.53 

DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 
Ç 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

M2 26.140,53  4 
Praça Irmã Albuquerque, 45 — Centro — 35600-000 — Bom Despacho-MG 

Telefone(s): (37) 3521-3746 — www.bomdespacho.m&gov.br  — I icitacao@bomdespacho.mg.g  
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Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Administração 

-----;---:--- 

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS gunirJp.  

g C1 
EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL  

BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS 
AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 
OBRAS. 

M3 784,22 
en~te'ts' 

TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO 
DMTOA 10 KM 

M3XKM 3.921,08 

Sub-total 

DRENAGEM 
SARJETA TIPO 1 -50 X 5 CM, 1=3%, PADRAO 
DEOP-MG 

M 5.650,99 

Sub-total 

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 
MEIO FIODE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO A - 
(12 X 16,7 X 35)CM 

M 5.650,99 - 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM 	''' ' 
CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA,. 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA 02 
DEMÃOS 

, 

UNID 

. 

52,00 

A empresa demonstrou competência no cumprimento dos prazos e qualidade nos 
serviços adjudicados, não havendo nada .que a desabone até a presente data, conforme declara 
esta Administração. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Bom Despacho, 13 de Novembro de 2015 

'a4 ürid . 
Al 	on Elias M do — Matri ula 026151-3 

ssessor de Rel oes Institucionais 
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos 
Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG 

Praça Irmã Albuquerque, 45 — Centro — 35600-000 — Bom Despacho-MG 
Te lefone(s): (37) 3521-3746 — www.bomdespacho.mg.gov.br  — licitacao@bomdespacho.mg.go r 

• 
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Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 
CREA-MG I

CAT COM REGISTRO DE ATEST 

142015000778 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 	 Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de 
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ADRIANA 

referente 	à ( s ) 

AgronomSnenteó 
30 de outubro de 211  

Engenharia e  
FIUZA MELATO 	 

Anotação(hes) 	de 

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): 

Profissional: ADRIANA FIM& MELATO 	  
Registra 04.0.0000093032 	  RNP 1402001134 	  

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL 	  

Número ART: 14201400000001889744.. Tipo de ART: obra/servico - Nova ART 	  

Registrada em: 3/7/2014 	  Baixada em: 21/10/2015 	  
Forma de Registro: Inicial 	  Participação Técnica: Individual 	  
Empresa Contratada: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAC.A0 DE SERVICOS LTDA 	  • Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO 	  

Logradouro: PRAÇA IRMÃ ALBUQUERQUE 	  
Complemento: 	  Bairro: CENTRO 	  
Cidade: BOM DESPACHO CEP: 35600-000 

Contrato: N°  96/2014 	  celebrado em 	  VinculadoUFlC  à ART: 	  
Valor do contrato: R$ 1048679,53 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 	 
Ação institucional. ÓRGÃO PÚBLICO 	  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS 	  N°: 	 

Complemento:   Bairro: 	  
	  CEP:35600-000 Cidade: BOM DESPACHO 	 • 

Data Início: 28/7/2014. Conclusão efetiva: 21/10/2015 Coord GeográficaUsF:: 	  

Finalidade: INFRAESTRUTURA 	  Código: 	  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE Bom DESPACHO 	 CRF/CNR.l: 18301002000186 
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 
784,22 , Unidade m' 	  

CPF/CNPJ: 18301002000186 
N°: 45....  

	Observações 	  
PAV. ASPALTICA EM DIVERSAS RUAS - CONTRATO N°  96/2014 - TP N°  06/2014 	  

	 /9 \  

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
conforme selos de segurança 166871 a 166872, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante 
da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes 	  

Certidão de Acervo Técnico no 1420150007788/2015 
17/11/2015, 15:47:08 

1420150007788 
A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT A qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser Integrado ao seu quadro técnico por melo 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas, 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
Av Alvares Cabral. 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte. CER30170-917 

Telefone: (31)3299-8700- Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 98 93Ç2732 - vevnv.crea-mg.org.br  
4 
E COM 

ORIGINAL 

cmg 
CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação 
do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no sita do 
Crea-MG (wmv.crea-mg.org.br) ou no site do Conferi (vmme.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Pena 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 
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Data saída...1)de 	 .ns/ • 
..••••• 

Ass. do empregador ou a r 

Com. Dispensa CD Nv 

YÈ)2. 

14 	CONTRATO DETRAR2ALltb 

E 4̀regObr  -2"68-314,i00014 
	EM? SEW AltRESA.DI 	 

CGC/MF --Prit3TAÇA0'0FtERVIÇOS'ITRÀ 	 

Rua 	 ATCRW:ttriTurner.:'5102 
.... 

as°.:d° esia:  ef371R:  ESPACM-6".: 	rc 	 
Cargo 	 -C42  

	 C80 n2  C".:"V '1-• 5  

Data admissão Ce  de 	 de.„19)C 5' 5  

CONTRATO DE TRABALHO 
	

15 

CCOMF Cr 	 1  

Rua ; I< • 	? • 	 V.a   N2 	- 

Município 	' 1 • '5   Est. 	 

Esp. do estabéleci mento 	• 5fli  

Cargo 	
. 

	 C130 0V 	 tH,,• •  

admissão' 	 de 	  de 19 	' 

1/4 	.• r 	• Empregador 
 1/4 

 5  
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Asa, do empregador ou a rogo c/test. 

	  22 	  

Com. Dispensa CD N" 	  
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QUALIFICACAO CIVIL 
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REGISTRO DE EMPREGADO N° DE ORDEM 

3 

CBO N° 	 CATEGORIA E OCUPAÇÃO HABITUAL  E : 	 CrTIT 

SALÁRIO RS  2.000,00 	POR  7,.LFS' 	HoRdkRio22  

flçfO2.:21287178702t8-0áç-009  

CONTRIBUIÇOES SINDICAIS 
VALOR SINDICATO ANO 	MÊS 	VALOR SINDICATO ANO 	MÊS 

FIRMA: EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 
Avenida Bandeirante 500 Bairro Novo Dom Joaquim CEP 35600.000 Bom Despacho-MG 

NOME:t  rPT 	7.11T:T 	•  

1041_, 

1%Mianenteõe  

P1S/PASEP N'  1 Pq 60286_.:12.. 	-1 	CEF 

N° CART. PROFISSIONAL  01  q..1  6 	SÉRIE  011 ri  UF  1.1"  DATA EMISSA95-fill» Q  

N° CART. IDENTIDADE 	;177 35Ç ORG. EXP.  2J-1-P  DATA EMISSÃO 	/ 	/ 	 

FGTS DATA OPÇÃO-)2 / O /209DATA RETRATAÇÃO 	/ 	/20 BANCO 	 CONTA 	 

CPF N° 	 CNH N° 	 CATEG. 	VENCIMENTO / / 

DATA DO NASC.  17 _1  07 	/1 q80 NACIONALIDADE  '4:2 7-;T •r •T 	DATA ADMISSÃO  (7.)?  /._03_,2(09 

SINDICATO A QUE PERTENCE 	 MATRICULA Nory7(:2  

FILIAÇÃO: PAI  .T Fw 	T(:. ;": 	Tc) 	MÃE T 'AP 	 trICI  

lakADO CIVIL  301-... 7-" 	 NOME DO CÔNJUGE 

LUGAR DO NASCIMENTO: 	1r1 1-19 ' 	INTRUÇÃO 	  

RESIDÊNCIA  VTT.:. .77Try, 	 •;:,  

Zo/c7 Malt/C4, it ‘5 
2.,011 i1 /4,-Nr_43 
2-fli.9. Ao vc., ilGs,'2.,. e naÇ._s 
2&fl il.0 23 tx 
ni ct‘i • q 2' lo II 

nLn ( Pe_V.  
rLOIG 4--en. 2,3. 4_7 -E i \ 9 qs 

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS /E OU FUNÇÃO 

DATA 	VALOR 	 MOTIVO 	 DATA 	VALOR 	 MOTIVO 
/ 	/ 	 / 	/ 

gliciu VO 75Z9) 00 "Ovitn, ato D.1_10:1_1a . 15, 	R° R° E. ,ct 
O/ /eig / /O c? 6 ?.-k,I. 0-r) ii 	-, nit ictin-  

? 
.G.o rsfuo .ça. 1 \.4 t N; 	(\AC 

cu oh-ti 3c 	, 	.3:- D34,1-cfrt'S. / 	/ 
CteL/Tr, 5Q*'flO arnençO 1 	/ 
ciou13 5:7-63,00 t 1 / 	/ 

"Rn  7:1-: •?..t r..3k O n 9  DE 	:A 0( f\ DE2°0-9— Cka 
DATA DA DISPENSA 

/ 	/ 

4:11ACi&I  ASSINATURA DEMT GADO 

GONErnCOM 
-ORIGINAL- 

DATA CADASTV__11 / 	/2005  
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"CEMPRESEit 
IERIAPIEWEI E PAYIRENIAUD 

PRC N°0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 19.268.374/0001-10, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. Domingos Sávio de Melo Queiroz, portador da Carteira 
e Identidade n° MG-606.161 e inscrito no CPF n° 199.922.976-20, DECLARA;  sob as penas da lei, 
que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Bom Despacho, 04 de outubro de 2016. 

Domingos Sã 
RG M. 606.161 
CPF: 199.922.976-20 
Representante Legal 

elo Queiroz 

Escritório: Av. Bandeirantes n°500 CEP: á5.600-000 
Fone: (37) 3521-2640 
Bom Despacho - MG 



'EMPRESE 
MATMMEM E PAVIMENTAM 

Domingos Sá 
RG M. 606.161 
CPF: 199.922.976-20 
Representante Legal 

elo Queiroz 

PRC N°0816/2016 
CONCORRÊNCIA N° 018/2016 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ n° 
19.268.374/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Domingos Sávio de Melo 
Queiroz, portador da Carteira de Identidade n° M.606.161 e do CPF N° 199.922.976-20, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

Bom Despacho, 04 	de 2016. 

!Ai) 

4rot ,ÇJ 

Escritório: Av. Bandeirantes n°500 CEP: 35.600-000 
Fone: (37) 3521-2640 
Bom Despacho - MG 



4,46 vU Domingos Sm 
RG M. 606.161 
CPÊ: 199.922.976-20 
Representante Legal 

elo Queiroz 

„PEMPRESER 
;$211E1101009 f flYVIJIiÇII 

PRC N” 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N" 018/2016 

DECLARAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no item 6.2.6, do Edital de Concorrência 018/2016, a 

.EMPRESE,R LTDA indica os profissionais(Kdriariariuza—M-élato e j6se Gomes Machado os 
- 	- 	 - 

quais participam do quadro de pessoal técnico qualificado. Declaram ainda, que participarão 

permanentemente, a serviço da licitante, da obra objeto desta licitação, caso esta venha a ser 

vencedora. 

Indicamos Adriana Fiuza Melato CREA 93032/D como engenheira-residente, a qual 

participará da obra. 

Adriana 1:luza Melato / CREA 93032/1) 

José Gomes Machado / CREA 80531D 

Bom Despacho, 04 de outubro de 2016. 

Escritório: Av. Bandeirantes n° 500 	CEP: 35.600-000 
Fone: (37) 3521-2640 
Bom Despacho - MG 



sag IMAPIEMEll PAVIIIEMIÁ-0 

Escritório: Av. Bandeirantes n° 500 - CEP: 35.600-000 
Fone: (37) 3521-2640 
Bom Despacho - MG 

PRC N° 0816/2016 
CONCORRÊNCIA N°018/2016 

DECLARAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no item 6.2.7.1, do Edital de Concorrência 018/2016, a 
EMPRESER LTDA, DECLARA que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 

Bom Despacho, 04 de outubro de 2016. 

A .  • int hítI .  

Domingos í a. e Melo Queiroz 
RG M. 606.161 
CPF: 199.922.976-20 
Representante Legal 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 
CNPJ: 19.268.374/0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí‘Adas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria ConjuntaiRFB/PGRZI n° 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:55:09 do dia 16/09/2016 <hora e data de' Brasília>. 
Válida até15/03/2017. 
Código de'Controle da certidão: 3C1B.13702.DCF2.4DFO 	 • ' • 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documentdmi M.el( .1 

4 

çsk5c  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

1 de 1 	 /19)20-16 10:57 



CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19268374/0001-10 

Razão Social: EMPRESER EMPR PRESTACAO SERV LTDA 

Nome Fantasia:EmPREsER 
Endereço: 	AV BANDEIRANTES 500 / NOVO D JOAQUIM / BOM 

DESPACHO / MG / 35600-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de rreio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações como FGTS. , 	. 	3 

s j,•N-vith h 

Validade: 24/09/2016 a 23/1i5/i0f6 

Certificação Número: 2016092402315814742878 

Informação obtida em 03/10/2016, àa 10:24:41. 

A utilização deste Certificado Para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Ile=g1113 VOLTAR 

yroe 44) 

c:te 

11. 

httpsitorismsifge.cabe.g ovet/Errpresa/Crf/Crf/Fg eCFSImprimirPapeLasp?VARPesàoaMatriz=21943598NARPessoa=21943598VARUf=MG&V 

03/10/2016 https://www.sifge.caba.govbr/Enprese/CrfiCrf/Fg  eCFSImprirrirPapelasp7VARPesseaMatriz=21943598VARPessoa=21943598VARUf=MG&VA... 
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ri 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 	‘, 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

30/08/2016 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
28/11/2016 

NOME/NOME EMPRESARIAL: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESATDUAL: 
074430736.00-09 CNPJ/CPF: 19.268.374/0001-10 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVE BANDEIRANTES NÚMERO: 500 

COMPLEMENTO: BAIRRO: NOVO DOM JOAQUIM CEP: 35600000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BOM DESPACHO UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que: 

Não constam 	débitos 	relativos a tributos administrados 	pela 	Fazenda 	Pública 
Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de 
partilha, de carta de adjudicação expedida em aptos de Inventário ou de arrolamento, 
de sentença em ação de separaçao judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união 
estável e cie escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá 
validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.9131/2005. 

Certidão válida 	para todos os estabelecimentos da 	empresa, alcançando débitos 
tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado 
de 

Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  a certidão de débitos tributários 
a certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000170681334 

vt4 

it2Er.fe, 

], 
https://wwvalazendang .g  ov.brisolictrI/SOL/CDT/DETALHE_746MCM>VISUALIZAR&nurnPratocolcp20160540311178artenticacaoM,X,00ABMyA.....371 
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Requerimento Nro.: 

Nome/Razao Social: 
ICT: 00000017-5 

CCLRE COM 
ORIGINAL 

1)111  " 	• ‘ió 

Praça Irmã Albuquerque, 45, centro —35.600.000. Bom Despacho 
(37)3521-4231- bomdespacho.mg.gov.br — arrecadacao@bomdespacho.mg.gov.br .  

Prefeitura Municipal de Bom Despacho 
Estado 4e Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Fazenda 

CERTIbA0 NEGATIVA DE DEBITOS AMPLA 

2578/1 6 , 

EMPRESER-EMPRESA DE PREST.DE  SERV.LTDA 
CNPJ/CPF: 19.268.374/0001-10 

r.. 

Domicilio Fiscal 
Endereco AVN BANDEIRANTES, 500 
Bairro..: NOVO DOM JOAQUIM 

Atividades: 
0000005104 	- SERVICO DE TERRAPLAN./PAVIMENTACAO 
0000005316 - SERVICO EM USINA ASFALTICA 
0000005187 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERV.IMOVEIS 
0000005190 - SERVICO DE LOC.MAQUINA/EQUIPAMENTOS 

Requerente 	• -O MESMO 

Finalidade 	• CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Validade 	 (2-1-12/ 2016  

Observacoes...: 
O (A) responsavel pelo Orgao Fazendario no uso de suas 
atribuicoes 	legais e em conformidade com a legislacao 
Tributaria do Municipio, certifica que o contribuinte acima 
encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal ate a pre-
sente data. Ressalvando a cobranca de debitos apurados poste 
riormente. 

BOM DESPACHO, 30 de Setembro de 2016. 

\03L 



1° SERVIÇO NOTARIA!. - BOM DESPACHO-MG 
AUTENTICAÇÃO 

A presente fotocópia é rePrortoGan fiel de documentoeue mo foi apresentado. 

BOM DESPACHO 
MG 

Em tese 

lebeline 

Tab.Subst. 

EMOL: 4,20 

03 Or, 2016 
da verdade. 

,-r- 
Nnt.OfV07:  

25 TF1 1, 8 TOTAL 5,83 

FL(s). 001 de 
TJMG - COMARCA DE BOM DESPACHO 

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECIFICA POR AÇÃO - FALÊNCIA E C 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUR 
nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVEN1_v 
CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERACAO 
JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra: 

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 
OUTRO DOC:CNPJ: 19268374000110 

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS ACõES CE 
NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS. 

BOM DESPACHO, 03 de OU BRO de 2016 - 14:18:02 

ai 
RICARD• ;O ALVES ALVES 

ESCRIVÃ(0) DO JUDICIAL 

ATENÇÃO: 
Certidão composta de 001 folha(s). 
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e 
Turma Recursal. 
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura ger 
sua invalidada e será considerada como indício .de possível adulteração cp cenzat”, 
de fraude. 
Esta certidão só é válida no original ou devidamente.,autenticada por oficial pUbnc,. 
Para maior segurança, confira a grafia:dõ nogle0olirátão, a data e hora de  
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto'nc"12/2010 

FÓRUM HUDSON GOUTHIER 
R. FAUSTINO TEIXEIRA,91 BAIRRO: CENTRO CEP: 35600000 

BOM DESPACHO - MINAS GERAIS 

gre 

CeLRE COM 	 c) • 
ORIGINAL 	
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Página  Os  

I Zd  

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 19.268.374/0001-10 
Certidão n°: 74367651/2016 
Expedição: 03/08/2016, às 10:49:52 
Validade: (29/01/2017' - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ 
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.268.374/0001-10, NÃO 
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualija""doaCéi273(dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. . 

so-7 



TERMO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO 
(Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, inciso III) 

A empresa abaixo assinada Efhprusera- 1-1" n  
cNnig..-Gíi. 314 i0c01-10  participante da Licitação CONCORRÊNCIA n° 018/2016 - 

PRC 	n° 	0816/2016, 	por 	seu 	representante 	legal, 	Sr. 

itd GRA V) rnoeGnNA ni seo 	, portador do CPF: ji 1 539- Orl G-Vã 
participante do processo licitatório perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ, 

DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93, obrigando a empresa que 

respectivamente representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente 

de Licitações, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivéfel concordando, em 

conseqüência, com o curso do procedimento licitatOtio; "passando-se à abertura do(s) 

envelope(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) habilitada(s). 

Local e data,  05  de  ajTvero  de 2016. 

1370  
Representante Legal da Empresa Licitante 

Carimbo do CNPJ 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Rua Dr. Cisalpino Marques Gontijo, n° 972 
Bom Despacho — MG 

CEP: 35.600-000 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Carta° de uso pessoal e traranstenvet 
Deve ser apresentado junto com um do, :puerto de identidade. 
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LEI N°7 116 E 29/08/83 EU6A~OreC 

Ewoi; 3 rx 	int:1,25 Recivil:0.23 Total:5,27 

?'sE1tCO NOTPRIAL - BOM DESPACHO 
AUTENTICAÇÃO 

A presente fotocopia é reprodução fiel 
de documento que me foi apresentado. 

Q 2 SET. 2015 

Em Test° tfi. 	da verdade. 

Tabelião 

Tab 

3,79 Tx Fisa, Jud.:1.25 Recivii:0.23 Tou11:5,2 

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL 

F'8RNANDO QUEIROZ CARVALHO 

RãERTO BARROS DE CARVALHO 
SONLA MARIA DE MELO QUEIROZ 

BELO . HOR I ZONTE-Me 
. 	NASC . LV-6564 FL -54V 
BELO HORIZONTE-ris 
062667736-00 

LETiC IA ALESSI ,:HADO ROGÉDO I C-2205 	ASSINATURA C DIRETOR 

1° SERVIÇO NOTARIAL - BOM DESPACHO 

AUTENTICAÇÃO 
A presente fotocópia é reprodução fiel 
de documento que me foi apresentado. 

2 SET, 2015 
da vett:Jade. Em Test' 

Tabelião 
Tab Suiant 

— 

V IA 

04/08/2014 

MINISTÉRIO DA FAZEI" 
Secretaria da Receita 	tal 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

' ESTADO, DE MINAS GERAI 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

Cailáo de uso pessoat e intransferivel. 
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade. 

Caí:2E COM 
ORIGINAL 

go° 
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MINISTERIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federa 
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REOUERIMENTO 
ILMOIA SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONSTRUTORA J. RAIA LIDA SP 
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J 	Icial do Estado de Minas Gemas 
Cert 	• tro •sob o rir 5777101 em 23/06E2016 da Ertiptelia CONSTRUTORA J. MAIA LIDA -EPS. Niro 31209693048 e protocolo 160475074 -
17/110/20 6. Autenticassem ID813A2CF510390673FC21E20ACOA9D5C060. lAartnely de Paula Bornilm • SecretAlia.GTra Pare vendei ente 
SoOTTC,TID. laCelee av4srclamOvatgov.br  e Informe n•  do protocolo 10/047 5074 só as6020 de segurança Opal. Esta oDOIs rol  eureneetede 
dtalmente e ominem em 74.06/2016 OCir lAtennt ÓT Pauta 4ernon - SemeteresOmal. 

lana Comentai do Estado de Minta OtTAIS 
0100 redige sob o n• 5777101 em 23106/2016 da Empresa CONSTRUTORA J. MALA LIDA .EPP. Nke 31209193045 e proa* 160475074 • 
17/00/2016. AvtantIC100: I Del3A2CFM DO913673FC21E2OACOA9D5COGO• Marinery de Poete somem • Seeretárie-Oeral. Para validei este 

"enrilcla .009. RwEreee12.0000s-br e 00~ Ot do Protocolo  1/2047.5074 e o cargo can segurara Box Elite Sola tal autenticada 
~Me e asseasecla em 241002016 por Mahnely de Pausa Sonidos - Sesnstria•Getal. 



CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE 

A sociedade teme sue sede na cidade de Bom Despache (MG), S Rua Dr. Cisalpino Marques Gentio, 	 a, 
n.5972, Casa. Sitio Jose, Bom Despacho (MG). CEP: 36600-004 $000  

-11• 4\  
NN,  

3i n 

CONSTRUTORA J. MAIA LIDA - EPP 

4' Alteractio Contratual 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Sara Oontijo Melo Queiroz, bresieire, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, 

administradora de efilINCS8S, data de nascimento 17/01/1983, residente e demi:dada na cidade de Bom 
Despacho (MG), tt Rua Or. Cisalpino Marques Gordão, n. 972, Casa, Sag Jose, CEP 35.800-090, portadora da 
Cédubs de Identidade RO n " MG-12.000.816 expedida pela SSPMG, e do CPF n.° 059771.898-21. 

remando Queiroz Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 05/12/1983, 

naturalidade Belo ~fronte/MG, Fiiercao Roberto Barros de Carvalhos Sonia Maria de Melo Otneroz, residente 

e domiciliado na cidade de Bom Despacho/MG na Pinça Antirelo Leite, n° 44. Apto 1100, Bairro Centro, 
portador da Cederia de Identidade RG n MG.10.4126.762 SSP/MG e do CPF 062.667.736-00. Unidas 

componentes da sociedade CONSTRUTORA J. MAIA LIDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.' 14.054.958/0001-
70. com  sede tt Rua Dr. Cisalpino Marques Ganiria, n° 972 - Casa, Bairro São José, na Cidade de Bom 

Despacho (MG), CEP 36600-000, com contrato registrado na JUCEMG sob n.' 31209193044 de 02/08/2011: 
5385840 de 07/10/2014: 5576441 de 0349/2015 e 5586293 de 22/09/2015 resolvem em pleno acordo 

altestrom o contrato social em vigor de acordo com es leis e clausules que se seguem: 

- O capital da sociedade que era de RS 400 000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 mi 

quotas no valor nominal unitário de RS 1.00 (hum real) totalmente subscrito e integralizado, passa a ser de RI 

830.000,00 (oitocentos e trinta mi reais). divididos em 830.000 mll quotas no valor molhai %elidido de RS 1.00 

(hum real), totalmente subscrito e integraleado pelos sócios, neste ato, com reservas de lucros acumulados. 

apurados no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2015, em moeda corrente nacional, que os sócios 
realizam em parles Iguais conforme segue: 

Sacio. Quotas Reais 

Sara Fierng0 Melo Queiroz 415.000 4140013.09 
Fernando Cueiros Carvalho 415.000 416.000,00 
TOTAL 830.090 830.000.00 

0- A vista das Modificações ora ajustadas. consolida-se o contrato social, mediante as seguintes 
cMusulasi 

CONTRATO CONSOLIDADO ' 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A SOISCSOCIO empresária de natureza Jurídica limitada denomina-se CONSTRUTORA J. MAM LTDA - 

EPP Mulo do estabelecimento, CONSTRUTORA J. SUMA, regendo o presente contrato pelo Novo Código CNN 
Lei n.5  10.406/2002 e na Lei n • 6.404 de 15/12/1976, esta no que for aplicável supletivamente. 

do Estado da hena, Gerara 
te sob o ar 5T77101 em 23100O0115 da Empresa CONSTRUTORA J. MALA *TOA -EPP. ldre 31209193048 e probneok* 100475074' 

I7too,2oI Autenticarem 10813A2CF51909B1573FC21EZOACOA9D500030. Medra* de Paula Somam - secouhrocenti. Para velldet este 
documento. acesas mvarjucems.ms.gombr e Informa no do protocolo 16/017.507-4 e o ~SN de segurança 111701. ate côtrte ti  eutenrminta 
diplaarbente e embude em 24/06/2018 par Mertnety de Paula Borram- Secrethrla-Gerel 	 ukt4S-  ~3- 

CONSTRUTORA J. MAM LIDA - EPP 	 2 

V Alteração Contratual 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL 

O °eletivo social será Pavimentação em vias urbanas, ruas, pregas e calçadas, obras de terraplenagern, 

construção de rodovias, construções de redes de abastecimento de água. coleta de esgoto e aguas pluviais 

correntes, coleta de lixo urbano ou industrial, atiridades de limpeza de ruas. transporte rodoviário de cargas, 

atividades imobiliária e fabricação de concreto betuminoso e esfaties preparados para revestimento de 

estradas. 

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

O capital da sociedade é RI 830,000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 830.000 mi quotas no 

valor nominal unitário de RI 1,00 (hum real), totalmente subsedto o IMegnsleacio pelos sócios conforme se 
segue: 

Sócios Quotas Reais 

Sara Condi° Melo Otrolroz 416.000 414000,00 
Fernando Queiroz Carvalho 415,009 415.000,00 
TOTAL 830.000 830.0013,00 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO 

Ç') 	A sociedade iniciou sues atividades em 01 de Julho de 2911 e seu prazo de durarão ê por tempo'  

-Ir • CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE 

" 
A) A responsabilidade de ceda sócio 0 limitada ao valor do suas quotas, mas todos respondem 

ardida/lamente pela interdiz-ação do capital social, conforme preceitua o Artigo 1.052 do Código Civil, Lei n.* 
ir101406/2002. 

131 Os sócios não respondertio subsidiariamente pela, obrigações SOCO", conforme estabelece o AillgO 
'1:054 e Artigo 997,1/I11do Código Civil, Lei n 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

A adrninhearÁlo da 110Cirmage será exercida pelos sócios Sara Corrige Melo Queiroz e Fernando 

Queiroz Carvalho, com os poderes e atribuições de assinar em conjunto ou indMdtralmente todos os 

documentos de interesses da sociedade, sendo-lhe expressamente probida escrevê-la em endossos, avais. 

Saques de Mex, abonos e fianças, ficando nulos de pleno direito os atos praticados com a Infração desta 

cláusula, vedado o uso da firma em atos estranhos aos escopos sociais, cabendo a mesma o uso da 

denominação social, representando a sociedade em judo e nas relações com terceiros, praticando todos os 

ates pertinentes de administração de sociedade. 

Junta comercial do Estado do minar Gerais 

docum.",  orasse moclocemg.mg.rmv.ta e Infame rd do protocolo 181047.507-4 ao código de *estarmo' Bpol Este carda lei autenticada 

Certifico registro aos o nr 5777101 era 2306/2016 da ETIM.= oaNSTRIrnoRAJ, MAM LIDA -EPP. tare 31209193048 e prabxcao 1001 
17/06/2018. Autentleermo: 10813A7CF5190913873FC21520ACOA9050380, Matinal',  de Pauta Bom." Setrarmfa-Oeraf. Paro vand resta 

dflarmonte e assinada em arintrinorn per Martnery de Pente nanilm -Secreteria-Gend. 	 WP-itaiar Pág." 
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4 Alteração Contratual 

CLÁUSULA OITAVA -RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

Aos administradores, pelo efetivo desempenho de suas funções, será etribuida uma retirada mensal e 

titulo de pró-labore, cotas Importâncias serão levadas a debito da conta de -Desposas Gerais" ou outra conta 
substituta 

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS 

As quotas da sociedade Mo indMslvels e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 

anuências dos ouros sócios, sob pena de ineficácia da cessão, cabendo em Igualdade de condições o direito 

de preferência aquele que queira adquid-las, formalizando, se realizada a cessão delas, e Alteração Contratual 

pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA- EXERCICIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

O exercido social será coincidente com o ano cMI, terminando em 31 do dezembro de cada ano. 
quando serão procedidos o levantamento e elaboração do inventado, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado económico, em conformidade com as disposições legais pertinentes prestando contas justificadas, 

aos administradores, de sua administração e na proporção societana de cada sócio, serão detribuldos os 
lucros e prejuízos conespondentes ao pariodo. 

CONSTRUTORA J. MAM LTDA - EPP 

.4' Alteração Contratual 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declarem, sob BI penas da lei,  de que não estão Impedidos  de exercer e 
almitestraçao da 110Cledilde, por lei especial, ou em virtude de condenação °What, ou por se encontras sob os 

eleitas dela, e pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso e cargos públicos; ou por crime (alimentas 

do prevaricação. peta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública. ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA,- FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Bons Despacho estado de Minas GENTIS, para o exercida e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Instrumento em via única para 
arquivamento na !Unta COME:COO da Estada de Minas Gerais. 

Born Despacho- MG, 15 de Junho de 2015. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - REUNIÕES DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Nos quatro meses seguintes ao têmilro do cada exercido social. os sodas deliberarão sobre as 
contas, a aprovação deles e designarão edminetradores, quando for o caso, (ins. 1071 e 1072. § 	e art. 
1.078. Ca2002), 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUCESSÃO 

A sociedade não se dissolverá por morte ou iMentição de qualquer dos sócios. Os herdeiros do sedo 

falecido ou Interditado, mediante conceofinchs expressa dos demais sócios, poderão permanecer na 
sociedade. Não sendo possIvel ou Inexisfinchd interesse destes ou dos sócios remanescentes, seus haveres 

serão apurados mediante balanço patrtitionlal a sor levantado com a data do último dia do mês anterior ao 

evento e, neste caso. a IML/Mação desses enteio, será feita em doze prestações mensais iguais e sucessivas. 

PARÁGRAFO CÉNICO - O mesrno procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação ao seu ~o, segundo deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade se dissolverá pelo consenso unanime dos sdclos ou pela vontade Odes desde que 
relveSentam 75% (setenta e cinco) por cento do qapited social. A Saciar:LOC entrará em lirwidartha Nas casos 

específicos e previstos em lei. 

;4114P4cia Gentil° o Queiroz 

gtordC01(0,0"1. 00 "orce es COluitta Cie eotODIEIPACM>" 
nu rara. nome RO Cem, • (.1.0 rim o ri.-en...on inn.trai 

Traem. ~No 'Mn vos Ommer 

RECOMECE° POR SEPELNINT.• ÁS 2 REMIS: SARA GOMMO 

fi 	NILO OULM02., FERNANDO QJBROZORVALTIO. COUPE CCM 
ISCP/010, 17E1Want. 

. 
" 	 

A
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t 

meilídõ atue 	Carvalho e  

Conterei do Estado de Manes Gerei 
reo registro sob o IP 5T77101 em 23/08/2016 de Emprese CONSTRUTORA J. MAM LTDA .EPP, Mus 31209193045 e motrioreb 168475074. 

2015 Auterdleaggo- 1 D810A2CF5191308873FCTICTOACOMM50)(10. Marlmily de Paute Somem. Secretedt.Gend. Pare validar este 
denso imoseucerogeni.gov  tn • Informe erda prolocolo 18P147.507-4 e o código de eegurarge 8pol Este cárie lei autenticada 
e eWsloade em 24/01112018 por Mednely da Pada Somem - Secniterle-Geral. uasis. sg.5. 

Junte comercial do atedia de Mem Gelais 
Certifico registro sob o es 5711101 em 2SAIS/2016 da Emprese CONSTRUTORA J. MAIA LTDA -EPP. Nine 31209193040 e prezem 100475074' 
170~2015. Autentheepeo: I 0813A2CF519D986T3FC21E2OACOMIDSC060. Merino!. de Paula Bonfim - Secrelarie-Oener Paro wieder este 
documento, mesas www,pmerrg.mg.govie e Intomie rd do protocolo 16047.507-4 e o código Me sellMeNte BPOL Cata COPOS MI eldentOMO• 
dietemente e asseada em 24E82016 por Medo* de Paute &MIM - Secreeffie-Oefel 
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, 	Secretaria de Estado de 
,P4 

	

r, 	Fazenda de Minas Gerais 
,-ssrp- 

Comprovante de Inscrição Estadual 

r 	 DADOS CADASTRAIS  

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001815681.00-15 
CNPJ : 

140549580001-70 . 

NOME EMPRESARIAL: 
CONSTRUTORA J. MAIA LTDA - EPP 

tn 
na  

l'N., 09te.e,  
NOME FANTASIA: 

CONSTRUTORA J. MAIA 

CNAE-FIDESCRIÇÃO : 
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

NATUREZA JURIDICA : 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

REGIME DE RECOLHIMENTO: 

DEBITO E CREDITO 

CATEGORIA: 

UNICO 

DATA DA INSCRIÇÃO: 

0 	0 -./90-11 _/ 

MEI : 

Não 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

ATIVO 

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

03/08/2011 
.1 

I" 	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 

CEP: 
35600000 

UF : 
MINAS GERAIS 

MUNICIPIO : s  fl: 4 	1  - 
BOM DESPACHO 

DISTRITO POVOADO: 

BAIRRO: 
SAO JOSE 

LOGRADOURO: 

RUAM? 	rmstrrinn MARQUFS GONTT,70 
NUMERO: 

972 

COMPLEMENTO: 

CASA, 

J çCOMPLEMENTO DE CEP: 

f 	 EMITIDO EM 

03/10/2016 	10:51:50 
1/4... .../ 

9dv\ 



Número de Protocolo Chave de Segurança 

16/331.499-3 KDzG 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Livro Digital 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

gye 

Belo Horizonte. Terça-feira, lide Maio de 2016 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por 

mim conferido e autenticado sob o n° 99566297 em 17/05/2016. Assinado digitalmente por Luiz 

Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sitio eletrônico 

do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portaldeservicos.jucemg.mg.gov. 

br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança 

abaixo: 

Identificação da Empresa 

Nome Empresarial: CONSTRUTORA J. MAIA LTDA-EPP 

Nire: 3120919304-8 

CNPJ: 14.054.958/0001-70 

Município: BOM DESPACHO 

Identificação do Livro Digital 

Espécie: DIARIO 

Número de Ordem: 4 

Período de Escrituração: 02/01/2015 - 31/12/2015 

Assinante(s) 

CPF Nome CRC 

059.771.896-21 SARA GONTIJO MELO QUEIROZ 

821.610.626-20 ALBERTO CORREIA PINTO JUNIOR 69325 



Saia Consto Meio Queiroz 
CPF: 059.771.895-21 

AC F [(estabilidade Gere-miai Lida 
Enlatei) Cont bO • CROMO 6.236 
Alberto Cerrei. Pinto Júnior 
Contador CRCMG 69.325 

 

Sara Gordão Melo Queiroz 

Sócia Administradora 

CPF: 059.771.896-21 

  

 

Alberto Correia Pinto Júnior 

CRC/MG — 69.325/0-0 

CPF: 821.610.626-20 

urda Comercial do Estado de Minas Gould 
Eète lhão pielosoleido sob o no 113/231.499.3 no dm 111005I2018 Os dados do nutenticarAo estio contidos no Trinco do Autenticara° que. devera 

'asedeeda continme bilommMes constantes do mesmo. 

f 

Pág. 001 

TERMO DE ABERTURA 

Contém este livro de registro Diário 123 folhas numeradas tipograficamente de 001 à 123 e servirá de 

Livro Diário número de ordem 04 da empresa abaixo: 

Empresa 	 Construtora J. Mala Ltda - EPP 

Endereço 	 Rua Dr. Cisalpino Marques Gontijo, 972, São José 

Cidade 	 Bom Despacho/MG 

C.N.P.1 	  14.054.958/0091-70 

Inscrição Estadual 	 001.815.681.0015 

Junta Comercial 	 31209193048 

Data de Registro 	 02/08/2011 

Cerrem. Mn MLÁMO emetdONIAL onevan• lindem n .415 
IS eint2DIS 0017 140n4,midtesdo 

ATIVO PASSIVO 

ATNO CIRCULANTE 8713.640,23 PASSIVO CIRCULANTE 124.513,11 

DISPONIBILIDADES 513.034,6V Fornecedores Gerais 10.537.90 

Calva e Bancos 513034,69 abri at os Trabalhistas 15.337,80 

abri a{ e, Previd miadas 6.753.39 

' REAUZAVEL A CURTO PRAZO 365.605,54 abri 05 es Fiscais e TrIbut rias 13.123,14 

Adiantamento a Fornecedores 22300.50 Emprestimos e Finandamentos 78.760,88 

Bens para Venda 129.182.50 

Obras n o Faturadas 214.122.54 PASSIVO ENIGMES A LONGO PRAZO 44.487,03 
EMpreStIMOS e Financiamentos IP 44.487,03 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 121.038.48 . 

IMOBILIZADO 121.038.48 PATRIMOMO LIQUIDO 630,678.57 

Ferramentas e EquIlmmeniin 121.038,48 Capital Social 460.000,00 
Lucros Acumulados 142.029,47 
Resultado do Exercido 268.649,10 

TOTAL ATIVO 999.676,71 TOTAL PASSIVO 999.678.71 

Reconhecemos a exaltei o do presente Balança Patrienondl 'calhado em 31/12/2015, estando de acordo com a documentas o 
enviada contabilidade. punindo no Alem como no Passivo o valor total de R 999.678.71 (novecentos e noventa e nove 

seiscentos e setenta e oito reaiS e setenta e uns centavos). 

Dom ortnnure, 31 de Dezembro de 2015 

Data do Encerramento do Exercido Social 	31/12/2015 

Bom Despacho, 01 de Janeiro de 2015  

Jimla Convida, do Estado de Minas Gorais 
Cedo Lima foi protocolado sob e na I0/331.409-3 no dia 113/05/2018. Os dados de atrtanticaa0 estas centeios no Teimo de Ainentemlio que deverá 
ser valado contornes intolnlaa005 tognlanleS do ~Sapa. 



Sara Gontijo Melo Queiroz 
Sécia Administradora 
CP F: 059.771.896-21 

Alberto Correia Pinto Júnior 
CRC/MG — 69.325/0-0 
CPF: 821.610.626-20 
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Juntat °Moita& do Estado de Urnas Geres 
Ir Uvro5olbmtocolado sob o re 16/331.4994 no dia 1895/3016.05 dados de etzlentlalblo estiro ~lhos no Termo de AulenticaçAo que deverà 
s'alstadóconlottne &denudados constantes do mesmo. 
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TERMO DE ABERTURA 

Contêm este livro de registro Diário 123 folhas numeradas tipograficamente de 001 à 123 e servirá de 
Livro Diário número de ordem 04 da empresa abaixo: 

Empresa 	 Construtora J. Mala Ltda - EPP 

Endereço 	 Rua Dr. Cisalpino Marques Gonu)°, 972, São José 

Cidade 	 Bom Despacho/MG 

CN.P.J 	  14.054.958/0001-70 

inscdçâo Estadual 	 001.815.681.0015 

Junta Comercial 	  31209193048 

Data de Registro 	 02/08/2011 

Data do Encerramento do Exercido Social 	31/12/2015 

ATTVO 

1.1149C0 PATRIMONtat OVOU= Wntiols 

PASSIVO 

v 

ATIVO CIRCULANTE 878,640.23 PASSIVO CIRCULANTE 124.513,11 

DISPONIBILIDADES 513,034,69 Fornecedores Gerais 10.537.90 

Caba e Dances 513.014,69 Obfl as et Trabathktas 15337,80 

Obri as es Previd nclarlaS 6.753,39 
REALIZAVEL A CURTO PRAZO 365,605,54 °bei aç es FUGI% e TrIbut das 13.123.14 

Adiantamento • Forneredorei 22.300,50 Emprestbnos e Enartaamentos 78.760,88 
Bens para Venda 129.182.50 

abraso o Faturadas 114.122.54 PASSIVO EKIGIVEL A LONGO PRAZO 44.4117,03 

Emproa-timos e Financiamento, IP 44487.03 
ATIVO NÃO CIROJLANTE 121.038.44 

1610130.12ADO 121.038.48 PAT4INION/0 LIQUIDO z '830.678,57 

Ferramentas e Equipamentos 111.038,48 Capital Social 400.000,00 	.7 
Lucros Acumulados 142.029,47 

Resultado do Exercido 268.649,10 

TOTAL ATIVO 999.678,71 TOTAL PASSIVO 949.678,71 

Reconhecemos a exata' o do presente Balanço Patrimonial realizado em 11/12/2015. estendo de acordo coras documentas o 
enviado contabilidade, somando no Ativo como no Paillna ovabr total de R 999.670,71 [novecentos e noventa e nove mil, 

seiscentos e setenta e otto reais e setenta e vrn centavos). 

Bom Despacho. 31 de Dezembro da 1015 

Sara Gentio Meio Queiroz 	 AC F Contabilidade Defenda, tida 

CRT: 059.771.896-21 	 Empresa Corri bit • CROME 6.238 

Alberto Colega Pinto :tinto? 

Contador CtICMG 69.325 

Bom Despacho, 01 de Janeiro de 2015 

eanila Conterei& do Estada de Minas (Tereis 
Este liem tal polecolailo sob o st 1er331.1e9-7 no da 110052016. Os dados de alltnnlitin.à0 estai contidas na Trancar AulenticaçA0 Cryle deve,t 
ser datado andaina inlormaples oonstentes do mesmo. 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Livro Digital 

Identificação da Solicitação rrrnanenke -, 

Número do Protocolo NIRE Data 

163314993 31209193048 16/05/2016 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

059.771.896-21 SARA GONTIJO MELO QUEIROZ 

821.610.626-20 ALBERTO CORREIA PINTO JUNIOR 

4 

4QQ 

Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Maio de 2016 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Este Livro foi protocolado sob o n° 16/331.499-3 no dia 16/05/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que d 	á 
ser validado conforme informações constantes do mesmo. 



, tbs 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS' C REA.MG 

CERTIDA0 DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

SIDERO: 018453/2016. 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, 

PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICAIS1 LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) ' 

RESPONSAVELICISI TECNICOISI NOS TERMOS DA LEI N. 5194. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1964. 

CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, Ce E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA 

PESSOA JURIDICA, 004 COMO SEU(S) RESPONSAVEL(E15) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O 

CREA-MG. ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA 

CAPACIDADE TECIQCO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS 

PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU CUADRO mouco, O OVAL PODEM SER OBTIDO ATRAVF-9 DA 
CERTIDÃO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS. QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU 

SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL 

DO(S) RESPONSAVELIEISI TECNICOIS) A SEGUIR CITADDIS) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA 
UM DELES, E OVE ESTA CERTIDÃO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO 

POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA corricos, E DESDE QUE MO REPRESENTEM A SITUACAO 

CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. """ " " • • " • " " " • • • " " 
ESTA CERTIDÃO E PAPA FINS DE: DIREITO 	  

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA J. MIA LTDA - EPP 

ENDERECO: RUA"DR CISALPINO MARQUES GONTIJO. 972 CASA SA0 JOSE 

BOX DESPACHO - MG CEP: 35600000 

CNPJ: 14.054.95e/0001-70 PROCESSO: 03095113 

REGISTRO NO CREA -MG: 055644 EXPEDIDO EM: 22/02/2013 

CAPITAL SOCIAL: RS400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS 1 

	  RESPONSAVEL(EIS) TECNICOISI: 

NOME: GILBERTO DE SOUZA CUEIRO/ 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA Eli 16/05/2014 

CARTEIRA: 51587/D EXPEDIDA EM 27/09/1990 PELO COSA-MO 

MD: 1403(15209 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 21e ARTIGO: 007 • 

OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

OVE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E CAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S) 	  

IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

NOVA ROSQUE CONSTRUTORA LTDA - ME 

NOME: 20SE GOMES MACHADO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA 04 30/07/2015 

CARTEIRA: 8053/D EXPEDIDA EM 19/10/1971 PELO CRU -81G 

RNP: 1402951663 

ATRIBUICOES: DECRETO: 23569 ARTIGO: 020 • 

cont Irma - 
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.4150,43 Cat.49 1600, Uni., Santo roi:J(40Q EMO 8109048(4 - MG CEP. 30170 - 9(7 	1)3299 0709 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS • GREA.MG  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 018453/2016. 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 • 

RESOLUCAO: 216 ARTIGO: 007 ' 

OBS: ALERTAMOS. POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E CAMBEM RESPONSAVEL TECNICO MAIS) SEGUINTES(S) FIRMAIS) 

OU EMPRESA(S) 

EMPRESER - EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 

	  OBJETIVO SOCIAL: 	  

PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PERCAS E CALEADAMBPAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE 

RODOVIAS, CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESG= E AGUAS PLUVIAIS 

CORRENTES, COLETA DE LIXO URBANO OU INDUSTRIAL, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS. TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE CARGAS, ATIVIDADES IMOBILIARIA E FABRICACAO DE CONCRETO etrummoso E 

ASFALTOS PREPARADOS PAPA REVESTIMENTO  DE ESTRADAS. " " • """ " " • • " • 

	  NOTIFICACAO PREVENTIVA: 	  

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA AVIAR NAS ATIVIDADES DE SEU 

OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS OVE A 

EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL emes DE VIR A EXERCER ATIVIDADES OVE EXTRAPOLEM 
AS ATRIBUICOES DO SEU PESPONSAVEL TECNICO. DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 	'E'. ARI'. 

7, 	CAPUT E P.U., P.U. DO ART 3 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 

336/99 DO COMEU, SOB PENA DE SANCOFS ADMINISTRATIVAS. CIVEIS E/OU PENAIS APLICAVEIS A 

ESPECIE. 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

-.-INFOR1DCOES ENTRE D4 WMW.CREA-HG.ORGJIR - CERTI DOES - VALIDACAO DE CERTIOCES - CERTIDÃO DE 

	

....REGISTRO E OUITACAO DE EMPRESAS, COM O IIUME110 018453/2016. RINE PARA CONTATO 0e00-0312732 	 

- "EMITIDA FM: 31 DE AGOSTO DE 201E 	" " " • • ............ " 	  

, 

- 	DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Ir 290 DE 29/11/2012. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO. 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 	  

	  FIM 	  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG 

3e- 
e 

Avenida Alvares Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho. Belo Honzonte - MG - CEP: 30170 - 917 - (31)3299 8700-  
s..  

• 

0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea mg.org.br  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 

NUMERO: 017202/16 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2017 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, 

CERTIFICA QUE 0(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NR0.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM 0(S) TITULO(S) ABAIXO, 

POSSIBILITANDO-0(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) 

ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * 4  * *.* * * * * * 	* " 4 4 4 4  * 

CERTIFICAMOS MAIS QUE 0(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. *- 	* * * * * * • * * 	+ 	* * 	 * + * * 

	  DADOS DO PROFISSIONAL 	 

NOME DO PROFISSIONAL: JOSE GOMES MACHADO 

CARTEIRA: MG-8053/D REGISTRO: 04.0.0000008053 RNP: 1402951663 

DATA DO REGISTRO: 19/10/1971 
CPF: 055.785.826-72 

ENDERECO: RUA AVELINO CAMARGOS , 83 - CASA 

BAIRRO: INCONFIDENTES - CONTAGEM - MG 

CEP: 32.260-290 

 

  

FORMACAO 

  

    

    

 

DATA DA COLACAO DE GRAU:19/12/1969 
g #44 ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK  

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL 	 kt  (3 4.R 
	  ATRIBUICOES 	  

 

   

 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

    

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA 

DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES 

CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 017202/2016 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA 

EM: 08 DE ABRIL DE 2016 * 	* * * * • 	* * * * 
	

+ * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A 
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * 4 4  
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,ÉL— PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ/MF N° 18.291.385/0001-59 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Nova Serrana, MG, incuta no CNPJ sob o n° 
18.291.385/0001-59, com endereço à Rua João Martins do Espirito Santo, 12, 
Park Dona Gumercinda Martins, Nova Serrana-MG, atesta para os devidos fins 
que a empresa EMPRESER — Empresa de Prestação de Serviços Ltda., incrita 
no CNPJ n° 19.268.374/0001-10, com sede à Av. Bandeirantes,500, bairro 
Novo Dom Joaquim, na cidade de Bom Despacho, MG, tendo como 
Responsável Técnico Engenheiro José Gomes Machado, CREA/MG 8053/D, 
RNP: 1402951663, executou os serviços de Pavimentação Asfáltica de Acesso 
Municipal, Avenida Perimetral do Alecrim (Convênio Setop 060/2010), na 
Cidade de Nova Serrana/MG, conforme Contrato da Concorrência n° 006/2010, 
de 02 de julho de 2010, e aditivo 1°. O inicio dos serviços foi em 12 de julho 
2010, e término em 21 de novembro de 2012. 

Inicio dos serviços: 12/07/2010 
Fim dos serviços: 21/11/2012 
Valor do Contrato: R$ 4.838.266,58 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 110-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

1.1 110-ESC-015 

ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, A = 18,15 m2 (OBRA DE 
PEQUENO 	 A 	 MÉDIO 
PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS, DE CURTA A MÉDIA 
DURAÇÃO) 

UN 1,00  

1.2 110-BAR-015 BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A r.. 14,52 m2 
(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) UN 1,00 

1.3 110-BAR-040 UN 
BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A =18,15 m2 (OBRA DE MÉDIO 
PORTE, EFETIVO DE SOA 60 HOMENS) 1,00 

' 	1.4 110-PLA-005 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M). GOVERNO DO ESTADO UN 1,00 

2 M013-001 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que 
exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e 
são executadas em locais distantes de centros urbanos 

2.1 MOB-DES-015 OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.003.000,01 % 1,00 

3 . 	1ER-001 TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 

3.1 TER-ATE-020 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO 
P.N. M3 61.637,06 

4 OBR401 OBRAS VIÁRIAS 

e:Msa 
8 

R. João Martins do Espírito Santo,12 — Park Dona Gontertinda Marin Telt 37 32269800—Fax: 37 3226901 
Serrana/MG —35.510-001Matação@novaterronorne.goe.br  

c,0RIGRIENACL°M 



,PL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
rf; 	 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNRJRAF N° 18.291.385/0001-59 

4.2 1405114160 
ESCAVAÇÃO, 	CARGA, 	TRANSPORTE, 	DESCARGAN 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 11,  CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO) 

Q157t/3„eAkeS 
-• 80.733,18 

4.3 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO 	DO 	SUBLEITO 	COM 	PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO M2 55.760,00 

4.4 OBR-VIA-140 

EXECUÇÃO 	DE 	SUB-BASE 	DE 	SOLO 	ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO, 	INCLUINDO 	ESCAVAÇÃO, 	CARGA, 
DESCARGA, 	ESPALHAMENTO 	E 	COMPACTAÇÃO 	DO 
MATERIAL EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL 

M3 8.364,00 

4.5 OBR-VIA-145 

EXECUÇÃO 	DE 	BASE 	DE 	SOLO . 	ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO, 	INCLUINDO 	ESCAVAÇÃO, 	CARGA, 
DESCARGA, 	ESPALHAMENTO 	E 	COMPACTAÇÃO 	DO 
MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL 

M3 8.364,00 

4.6 
• 

OBR-VIA-325 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO 
DMT DE 15 A 20 KM 

m3KKm  334.560,00 

4.7 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA EXECUÇÃO DE 
SUB-BASE E BASE M3 16.728,00 

4.8 OBR-VIA-160 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

M2 45.920,00 

4.9 OBR-VIA-165 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

M2 45.920,00 

4.10 OBR-VIA-180 

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) 	COM 	MATERIAL 	BETUMINOSO, 	INCLUINDO 
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS 

M3 1.836,80 

4.11 OBR-VIA-405 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 
ACIMA DE 40 KM 

m3KKm 01CO3,20 

4.12 OBR-VIA-345 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE,0 A 10 KM M3XKM 28.565,91 

4.13 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 
ACIMA DE 4010/1 TXKM 51.384,00 	í' 

k 6 2000000000 DRENAGEM 	 • 

5.1 1701100000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1a CAT M3 625,00 
52 1800011100 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 250,00 
5.3 2302402020 BSCC 2,00M X ZOOM CORPO M 100,00 
5.4 2312402020 BSCC 2,00M X ZOOM BOCA UND 6,00 
5.5 1806000960 COMPACTAÇÁO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 225,00 

5.6 DRE-CAN-0135 CANALETA TIPO 2- D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO M 425,03 

5.7 2512410320 SARJETA TIPO A (50X10)CM CONCRETO M 13.12900 
5.8 2522421046 . MEIO FIO CONCRETO FCK>=-18MPA (12X16,7X35)CM M 13.120,00 

2772430000 PASSAGEM DE GADO TIPO OC.PG03 
5.9 2722435000 CORPO M 52,00 
5.10 2722436000 BOCA UND 4,00 

5.11 URB-PAS-005 PASSEIO 	DE CONCRETO 	E=8CM 	FCK=15MPA 	PADRÃO 
PREFEITURA M2 6.560,00 

C 
5.12 2202401060 BSTC DIAM 0,60M CORPO M 90,00 
5.13 2212401060 BSTC DIAM 0,60M BOCA UND 9,00 

5.14 2542410616 CAIXA 	COLETORA 	SIMPLES 	EM 	CONCRETO 	DRCX01 
Ocliet,60M UND 9,00 

5.15 2522421046 SAÍDA D'ÁGUA CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SDC01 UND 2790 	...S 

6 6000000000 SINAI-MAÇÃO 

LINHAS COM RESINA ACRÍLICA DE 0,6MM ESPESSURA 
6.1 6782806010 LARGURA L=0,10M M 19.680,03 
62 8780008050 SETAS SÍMBOLOS E DIZERES 	 • M2 10,00 
6.3 

, 
6780066000 TACHA REFLETTVA TIPO SHTRP., COM CADIÓTRICO EM 

APENAS UMA FACE 	• U 9.k9Q 

011-çe 

. 
A)'1t.  João Martins do Espírito Santo 12 -Park Dora Comerciada Martins Tel: 37 32269000-as:37 ! 	 Serrans/MG -35-519-000ileitssio@nonserranante.gothr 

ova , 
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