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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 040/2015 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por intermédio do pregoeiro Abdu Ferreira, nomeado 

pela Portaria n. 005/2015, de 05 de janeiro de 2015, torna público que realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. O procedimento licitatório será regido pela Lei 

n. 10.520/2002, pelo Decreto n. 3.555/2000 e alterações, subsidiariamente pela Lei 8.666/1993 e suas 

alterações, Lei n.5.194/66 que regulamenta o exercício da profissão de engenheiros e arquitetos, 

Resolução do CONFEA n.218/73; demais normas correlatas ao objeto do certame independente de 

transcrição e, ainda, pelo estabelecido neste edital e seus anexos e pelo Processo Administrativo n. 

040/2015. 

 

1 – DA ABERTURA 

 

DATA: 29 de abril de 2015 

HORA: 9 horas 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

PRAÇA INÊS FERREIRA MARCOLINI, 60 – PAVIMENTO SUPERIOR – LAGOINHA 

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG 
 

2 – DO OBJETO 

 

2.1. O objeto da presente licitação consiste na prestação de serviços comuns de engenharia, 

consistentes elaboração de projeto arquitetônico da área externa e estacionamento da nova sede da 

Câmara Municipal de acordo com o Edital e Anexo I – Termo de Referência. 

 

2.2 - Constituem anexos do presente Edital: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Proposta de Preços; 

c) Anexo III - Minuta do Contrato; 

d) Anexo IV - Modelo de Termo de Credenciamento; 

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal; 

h) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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3.1 – Poderão participar deste processo licitatório os interessados, pessoas físicas ou jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.1.1 – As pessoas jurídicas deverão comprovar, no ato do credenciamento, a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 48, I da Lei Complementar nº. 

123/06, com redação dada pela Lei Complementar nº. 147/14. 

3.2– Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

3.3– Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

3.3.1 – Em recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

3.3.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de São Sebastião do 

Paraíso suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 

3.3.3 – Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.3.4 – Estrangeiras que não funcionem no País. 

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 

3.5 – A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 – O pregoeiro no dia, local e horário designado para a sessão pública procederá ao credenciamento 

dos interessados a participar da licitação. 

4.2 – O horário para o credenciamento será das 08:30 às 08:50 horas, impreterivelmente, e será 

efetuado conforme ordem de chegada dos interessados. Vencido esse prazo, às 08:51 horas, o 

pregoeiro declarará encerrado o credenciamento, momento em que, não serão aceitos novos 

proponentes. 

4.3 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, e o autorize a 

responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.4 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante mediante 

estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou documento equivalente. 

4.4.1 – Entende-se por documento credencial para pessoas jurídicas: 

a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa 

credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; (Minuta 

sugestiva – Ver Anexo IV). O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para 

formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, 
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renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante 

todos os atos pertinentes a este Pregão. 

4.4.2 No ato do credenciamento das pessoas físicas, deverá ser apresentado pelo licitante ou seu 

procurador, munido do respectivo instrumento de mandato, comprovação de inscrição junto ao 

CREA. 

4.4.3 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 

estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem os direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4.4 – As pessoas jurídicas deverão apresentar, no ato do credenciamento, declaração de 

enquadramento na Lei Complementar nº. 123/06. 

4.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

4.6 – O representante legal da licitante que não se credenciar ante ao Pregoeiro, ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 

de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião 

de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação de Habilitação”, relativos a este Pregão. 

4.6.1 – Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

4.7 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeira implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para a realização 

das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

4.8 – O Pregoeiro deixa claro que não será disponibilizada, aos licitantes, cópia reprográfica de 

qualquer dos documentos solicitados. Toda a documentação mencionada nos itens acima deverá ser 

providenciada pela licitante e apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva, sob pena de 

não credenciamento. 

4.9 – Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues em separado aos envelopes 

“A” e “B”. 

 

5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 - A proposta deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da 

licitante, em 01 (uma) via, redigida em português, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, assinada na última página e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante 

legalmente habilitado; 

5.2 – A proposta deverá ser entregue em envelope separado (envelope 1), lacrado, contendo na parte 

externa e frontal as indicações: 

 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG 

Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha. 

São Sebastião do Paraíso-MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL ........... OU NOME ..................... 

CNPJ Nº ....................... OU CPF .......................... 
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5.2 - A proposta deverá constar: 

a) No caso de pessoa física, nome do Profissional interessado na contratação, número do CPF e do RG, 

endereço residencial ou comercial, CEP, telefone, fax, e-mail, caso haja, número desta Licitação. 

b) No caso de pessoa jurídica, razão social da empresa, CNPJ, endereço, CEP, telefone, fax, e-mail, caso 

haja, número desta Licitação, bem como os dados do item “a” referentes ao responsável técnico; 

b) Para fins de pagamento, deverá ainda conter os dados bancários: o nome do banco, o código da 

agência e o nº da conta corrente. 

c) Conter preço unitário e global dos serviços a serem prestados, de acordo com as atribuições 

constantes da minuta do contrato (Anexo III); 

d) No preço deverão estar incluídas todos os custos diretos e indiretos necessários para o atendimento 

do objeto desta licitação, como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

gastos com transportes, diárias (no caso de viagens ao interior do estado), seguros, taxas e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 

e) Não serão aceitos valores com mais de 02 (dois) dígitos decimais; 

f) Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por extenso, será considerado este 

último; entre o preço mensal e o global, prevalecerá o último; 

g) Consignar prazo de validade da proposta - mínimo de 60 (sessenta) dias. As propostas omissas a esse 

respeito serão consideradas válidas por 60 dias; 

5.3. Não sendo emitido o contrato dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser 

prorrogada por até 60 (sessenta) dias se o proponente assim concordar. 

5.4 – A proposta de preços com campos ilegíveis ou em branco importará na desclassificação da 

licitante; 

5.5. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aberto o 

certame, exceto no caso de nova disputa por meio de lances, conforme previsto no Edital. 

5.6. Não serão aceitas propostas com especificações diferentes das indicadas no Edital e seus Anexos; 

5.7. – Toda e qualquer ressalva feita na proposta da licitante quanto às especificações dos serviços será 

desconsiderada e a mesma terá que executar os serviços com as especificações mínimas descritas no 

Anexo I. 

 

6 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02) 

 

6.1 - Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente 

lacrado, contendo na parte externa e frontal as indicações: 

 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG 

Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha. 

São Sebastião do Paraíso-MG 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

ENVELOPE N. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL ........... OU NOME ..................... 

CNPJ Nº ....................... OU CPF .......................... 

 

6.2 – Deverão ser apresentadas as seguintes declarações: 
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a) Inexistência de Fatos Impeditivos (Anexo V); 

b) Não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei 

9.854/99 (Anexo VII); 

c) Elaboração Independente de Proposta  e que tem pleno conhecimento do local e das condições que 

serão realizadas as obras (Anexo VIII) 

6.3 – Relativamente à REGULARIDADE JURÍDICA e FISCAL e QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA exige-se: 
 

6.3.1 Para pessoas físicas: 
 

a) cópia autenticada do RG do licitante ou a apresentação de cópia simples acompanhada do original 

para autenticação pelo pregoeiro; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; 

c) Comprovante de residência (apresentar original, no caso de cópia simples); 

d) prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

f) Certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física.  
 

6.3.2 Para pessoas jurídicas: 
 

a) Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ. (www.receita.fazenda.gov.br); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

d) Certidão Negativa de Débito junto à Seguridade Social CND– INSS; (www.previdenciasocial.gov.br); 

e) Certificado de regularidade do FGTS – CRF; (www.caixa.gov.br) 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

g) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

6.4. Relativamente à habilitação TÉCNICA exige-se: 
 

6.4.1 De pessoa física: 
 

a) Prova de registro e regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdição do domicílio da licitante, ou do local onde 
preste serviços, relativamente ao exercício de 2015; 
 
b) Comprovação, por meio da apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, através da ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), de que executou um projeto 
arquitetônico com área superior a 500,00 m² de construção. 
 

6.4.2 De pessoa jurídica: 
 

a) Prova de registro e regularidade da licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da jurisdição do domicílio da licitante, ou do local 

onde preste serviços, relativamente ao exercício de 2015; 
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b) comprovação de que a empresa possui em seu quadro, na data fixada para a entrega da proposta, 

01 (um) profissional habilitado em engenharia civil detentor de um ou mais atestado(s) de capacidade 

técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

no CREA, demonstrando que o profissional, até a data prevista para a entrega da proposta, detém 

experiência na elaboração de projetos com características semelhantes àos do objeto desta licitação, 

limitadas às atribuições legais de sua profissão e exclusivamente às parcelas de maior relevância na 

prestação de serviços. 

b.1) A comprovação do vínculo profissional será realizada através de Cópia da CTPS, ou da ficha de 

registro do empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da licitante em 

que conste o profissional como sócio, ou ainda por meio da Certidão de Registro da empresa junto ao 

CREA em que conste o profissional como Responsável Técnico. 

6.5. Todos os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias 

não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência. Não serão aceitas cópias que 

não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas. 

6.6. Não serão aceitos documentos com data posterior à data de abertura da Sessão Pública do Pregão. 

6.7 O licitante deverá vistoriar o local que será realizada o projeto até o último dia útil anterior à data 

fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 

dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário junto ao Setor de Licitações, pelo 

telefone 35-3531-4770, das 8 as 11 e das 13 as 17 horas. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO, 

observadas as exigências estabelecidas neste edital. 

7.2 - Serão consideradas desclassificadas as propostas: 

7.2.1 - Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; 

7.2.2 - Que ofertarem preços manifestamente inexequíveis, inclusive pela omissão de custos tributários 

incidentes sobre a contratação, de acordo com a art. 48, § 1º, da Lei n. 8.666/93. 

7.3 - Serão proclamados, pelo pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de menor 

valor e as propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquele, ou as propostas das 03 

(três) melhores ofertas, conforme disposto no art. 4º, incisos VIII e IX da Lei n. 10.520/2002. 

7.4 – No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir a 

ordem de apresentação dos lances verbais ou, se não houver lances, a ordem de classificação das 

propostas. 

7.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior valor e os demais, em 

ordem decrescente de valor. 

7.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 

para efeito de ordenação das propostas. 

7.8 - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital e não havendo a manifestação de 

intenção de recorrer pelos licitantes, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao vencedor. 

7.9. - Após apresentação da proposta ou dos lances, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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7.10 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos 

licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da 

análise da documentação exigida para a habilitação e dos eventuais recursos interpostos e que, ao 

final, será assinada pelo pregoeiro e licitantes credenciados presentes. 

7.11 – Homologada a licitação, a licitante será notificada por escrito, e terá o prazo de 03 (três) dias 

úteis para assinatura do Contrato. 

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. A despesa decorrente da contratação do objeto da presente licitação correrá à conta de recursos 

específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal. 

8.2. Estimativa do valor da referida contratação: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) 

8.2.1. Sobre o valor acima informado incidirão os seguintes tributos:  

INSS (como autônomo): 11%; IR: 22,5% e ISS: 3% (caso não seja recolhido diretamente para a 

prefeitura); 

 

9 – DO CONTRATO 

 

9.1. A adjudicação do objeto desta licitação será efetuada através de contrato, a vigorar pelo período 

de 12 (doze) meses. 

9.2. O presente edital fará parte integrante e inseparável do contrato a ser firmado com o vencedor, 

cuja minuta constitui o ANEXO III. 

9.3. O profissional vencedor da licitação deverá assinar o contrato no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis, contados a partir da data de notificação. 

9.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por igual período, quando solicitado pelo vencedor 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

9.5. Se o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas para inexecução total, podendo a Administração convocar os licitantes 

remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, conforme o disposto no art. 64 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 - O atraso injustificado na assinatura do contrato sujeitará a Licitante vencedora à multa diária de 

0,3% (zero virgula três por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado à empresa. Ultrapassando 05 

(cinco) dias, o atraso dará causa à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

objeto adjudicado, podendo, a critério da Administração, configurar recusa. 

10.2. - As multas devidas pela contratada serão deduzidas dos valores a serem pagos ou, recolhidos 

através da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, sob pena de cobrança judicial. 

10.3. - A aplicação de multas não impede que a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso aplique 

às empresas faltosas as demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 (advertência, suspensão 

temporária ou declaração de inidoneidade). 

10.4. – As multas estabelecidas no subitem 10.1 não serão aplicadas cumulativamente. 
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11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) úteis dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

11.2. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 

licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

 

12 – OBRIGAÇÃO DOS LICITANTES 

 

12.1 – Ocorrendo impedimento superveniente para a habilitação, o licitante deve declará-lo,  sob pena 

de incorrer na sanção prevista no art. 87, III, da Lei nº 8666/93. 

 

13 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

13.1. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo pregoeiro, que decidirá com base 

na legislação em vigor; 

13.2 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

13.3 - Outras informações sobre a presente licitação e quaisquer dados necessários à complementação 

das especificações poderão ser obtidos junto ao pregoeiro, na Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso, telefax: (35)3531-4770 ou email: licitação@camarassparaiso.mg.gov.br, em dias úteis, no 

horário das 8 as 11 e das 13 as 17 horas. 

 

14 – DO FORO 

 

14.1. - Fica eleito o Foro do município de São Sebastião do Paraíso/MG, para dirimir qualquer dúvida 

oriunda desta licitação, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

São Sebastião do Paraíso, 13 de abril de 2015 

 

______________________________________ 

ABDU FERREIRA 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 
 
O objeto da presente licitação consiste na prestação de serviços comuns de engenharia ou arquitetura, 
consistentes na elaboração de projeto arquitetônico da área externa onde será o estacionamento da 
nova sede da Câmara Municipal. Os serviços a serem desenvolvidos pela CONTRATADA consistem na 
elaboração do Projeto Básico e Executivo da Arquitetura, incluindo paisagismo e os tipos de luminárias 
conforme a quantidades de luméns necessário a um estacionamento para a execução 
do estacionamento da nova sede da Câmara Municipal. O estacionamento será construído em terreno 
de 4.005,82 m², conforme planta em anexo. 
O desenho arquitetônico deve ser voltado para a construção sustentável, com adoção de soluções que 
minimizaram o impacto ambiental da construção. Serão utilizados materiais e tecnologia de baixo 
impacto ambiental, que promovam a conservação e o uso racional da água, a eficiência energética e a 
especificação de produtos com certificação ambiental. 
A obra a qual os projetos se referem deverá estar adequada ao limite orçamentário que a 
CONTRATANTE tem disponível para este fim. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
 
Após o início da construção da nova sede Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso o Poder 
Legislativo Municipal foi contemplado com uma área no entorno da obra para a construção de 
estacionamento, o que demanda a elaboração prévia de um projeto arquitetônico, estipulando-se a 
forma de viabilizar a referida obra.  
Salienta-se que no quadro de servidores desta Câmara, não consta a possibilidade de nomeação de 
profissional para este fim, daí a necessidade de licitação para contratação.  
A adjudicação por preço global se deve ao fato de que todos os serviços encontram-se intrinsecamente 
relacionados. A execução dos serviços por mais de uma empresa poderá acarretar elevado custo de 
administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos, o que, certamente, 
comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Órgão. 
Há que se observar, ademais, a possibilidade de contratação dos serviços detalhados neste Termo de 
Referência na modalidade pregão. A Licitação na modalidade pregão é regida pela Lei N.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, e assim dispõe em seu artigo 1º, verbis: 
 

“Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade pregão, que será regida por esta Lei.” 

 
Cito a seguir o Acórdão nº 2.487/2007 – Plenário do TCU, o qual aborda a questão da utilização da 
modalidade Pregão para a contratação de serviços de engenharia: 

(...) “ 5. Transcrevo, a seguir, parte da instrução da 2ª Secex que analisa os 
argumentos contidos na representação (art.1º, § 3º, I, da Lei 8.443/92): 
(...) 2.1.1 A possibilidade da utilização do pregão para serviços de engenharia 
está superada pela alteração da legislação e pela jurisprudência do TCU que 
veio se adaptando às mudanças. 
2.1.2 A Decisão 195, Ata 7/2002 - Plenário, trazida pelo Representante, foi 
exarada em 13 de março de 2002, quando vigia a Medida Provisória 2.182-18, 
de 23 de agosto de 2001 e o Decreto 3.555/2000, o qual trazia um rol dos 
bens e serviços comuns. 
2.1.3 Em 17 de julho de 2002 foi promulgada a Lei 10.520 a qual “não contém 
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expressa previsão de determinação do conteúdo do conceito de bens e 
serviços comuns por disposição regulamentar” (Voto do Ministro Marcos 
Vinicios Vilaça no Acórdão 1329, Ata 31/2006 - Plenário). Em decorrência das 
alterações trazidas por esta lei, as jurisprudências seguintes aceitaram a 
utilização do pregão para obras e serviços de engenharia.  Ainda como razões 
de decidir, recordo que a Lei n.º 10.520, de 2002, condiciona o uso da 
modalidade Pregão somente aos serviços comuns, não excluindo previamente 
quaisquer espécies de serviços e contratações, e o rol de bens e serviços 
comuns previstos no decreto regulamentar é meramente exemplificativo. 
Assim, a existência de bens e serviços comuns deverá ser avaliada pelo 
administrador no caso concreto, mediante a existência de circunstâncias 
objetivas constantes da fase interna do procedimento licitatório. 2.1.5 
Ressaltamos que o TCU, no Acórdão acima, já manifestou o entendimento de 
que o Decreto 3.555/2000 excedeu os limites impostos pela Lei 10.520/2002 
ao vedar a utilização do pregão para obras e serviços de engenharia pois “o 
único condicionamento que a Lei do Pregão estabelece é a configuração do 
objeto da licitação como bem ou serviço comum” (voto do Ministro Valmir 
Campelo no Acórdão 87, Ata 14/2005 - 1ª Câmara). 
2.1.6 Outros exemplos de jurisprudências do TCU aceitando a utilização do 
pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia são o Acórdão 817, 
Ata 14/2005 - 1ª Câmara, Acórdão 331, Ata 11/2006 - Plenário, Acórdão 1329, 
Ata 31/2006 - Plenário e o Acórdão 286, Ata 4/2007 - 1ª Câmara. (...)”  
(Relator: Raimundo Carreiro; Data do julgamento: 21/11/2007). 
A fim de esclarecer quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo a Súmula 
N.º 257/2010, editada pelo TCU: “O uso do pregão nas contratações de 
serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002”.  O 
renomado Prof. Jessé Torres Pereira Júnior aduz que "em aproximação inicial 
do tema, pareceu que ‘comum’ também sugeria simplicidade. Percebe-se, a 
seguir, que não. O objeto pode portar complexidade técnica e ainda assim ser 
“comum", no sentido de que essa técnica é perfeitamente conhecida, 
dominada e oferecida ao mercado. Sendo tal técnica bastante para atender às 
necessidades da Administração, a modalidade pregão é cabível a despeito da 
maior sofisticação do objeto." (PEREIRA JÚNIOR, 2003, p. 1006). 
Ainda quanto à complexidade, esta não necessariamente descaracteriza o 
bem ou serviço como comum. Destaca-se, nesse sentido, o relatório relativo 
ao Acórdão n.º 313/2004, onde o Ministro Benjamim Zymler defende que: “ A 
verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a 
ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de 
natureza comum. Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados 
poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos podem 
também ser enquadrados como comuns." 

Por fim, na medida em que é necessário, na criação do projeto arquitetônico, do conhecimento da área 
onde será realizada a obra, bem como do prédio da nova sede da Câmara Municipal, justifica-se a 
realização, obrigatória, de visita técnica, para a correta estipulação das propostas.  
 
3.QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO 
 
3.1 No caso de pessoa física: 
a) Prova de registro e regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdição do domicílio da licitante, ou do local onde 
preste serviços, relativamente ao exercício de 2015; 
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b) Comprovação, por meio da apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, através da ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), de que executou um projeto 
arquitetônico com área superior a 500,00 m² de construção. 
 
3.2 No caso de pessoa jurídica: 
a) Prova de registro e regularidade da licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da jurisdição do domicílio da licitante, ou do local 
onde preste serviços, relativamente ao exercício de 2015; 
b) comprovação de que a empresa possui em seu quadro, na data fixada para a entrega da proposta, 
01 (um) profissional habilitado em engenharia civil, detentor de um ou mais atestado(s) de capacidade 
técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 
no CREA, demonstrando que o profissional, até a data prevista para a entrega da proposta, detém 
experiência na elaboração de projetos com características semelhantes àos do objeto desta licitação, 
limitadas às atribuições legais de sua profissão e exclusivamente às parcelas de maior relevância na 
prestação de serviços. 
b.1) A comprovação do vínculo profissional será realizada através de Cópia da CTPS, ou da ficha de 
registro do empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da licitante em 
que conste o profissional como sócio, ou ainda por meio da Certidão de Registro da empresa junto ao 
CREA em que conste o profissional como Responsável Técnico. 
 
4.CONDIÇÕES/OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
Prazo: O prazo previsto para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão 
da Ordem de Serviço, conforme Cronograma de Execução dos Serviços. 
Estimativa de preços: R$ 14.700,00, (quatorze mil e setecentos reais) 
 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem OBRIGAÇÕES da CONTRATADA, além de outras que poderão ser relacionadas com o objeto 
deste contrato: 
a) A CONTRATADA deverá iniciar os serviços a partir da emissão da Ordem de Serviço. A contagem de 
todos os prazos de entrega se iniciará no dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço. Antes da 
emissão da Ordem de Serviço poderá ser realizada uma reunião com a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA para esclarecimentos gerais, na qual deverão ser dirimidas todas as dúvidas quanto ao 
andamento dos trabalhos e quanto à documentação disponibilizada. 
b) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 
CONTRATANTE; 
c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou 
ainda à terceiros, durante a execução dos serviços; 
d) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
e) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na 
licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização à CONTRATANTE para qualquer 
alteração que possa afetar o cumprimento do contrato; 
f) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela CONTRATANTE os serviços que, a juízo desta, não 
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  
g) Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação 
dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe da 
CONTRATANTE; 
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h) Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do contrato de acordo com os 
requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos; 
I) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos 
de ordem técnica pertinentes ao contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 
J) Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) conforme os prazos definidos neste Edital e 
seus Anexos; 
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
l) Abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a 
vigência do Contrato; 
m) Abster-se de veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da CONTRATANTE; 
n) Abster-se de subcontratar outra(s) empresa(s) para a execução de qualquer serviço. 
g) Abster-se de alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer 
detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente destes 
fatos. 
h) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial 0___/2015. 
 
6.  ADOÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS, DE SAÚDE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO ADEQUADAS 
 
A Contratada será responsável pela observância de leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 
federais e estaduais, direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 
Na elaboração do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelecem toda a legislação 
federal, estadual e municipal pertinentes. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do edital, sendo 
obrigatória a vistoria do local do serviço, verificando as condições do local, normas e legislação da 
região, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de 
modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços. 
Quaisquer dos itens mencionados no presente Termo de Referência e não incluídos nos desenhos do 
projeto fornecido, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em ambos. 
Os casos não abordados serão definidos pela CONTRATANTE, de maneira a manter o padrão de 
qualidade previsto para os serviços em questão. 
Após a celebração do contrato, não será levada em conta reclamação ou solicitação de alteração de 
preços constantes da proposta da CONTRATADA, salvo motivo comprovadamente justificado e aceito 
pela CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, a mão de obra 
(inclusive os encargos sociais), os insumos, o transporte e tudo mais que for necessário para a 
elaboração dos projetos, sejam eles estudos preliminares, básicos ou executivos. Os custos relativos a 
esses itens deverão estar embutidos nos respectivos preços unitários. 
Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos e 
encargos necessários à elaboração dos projetos. Nenhum pagamento adicional será efetuado em 
remuneração aos serviços descritos nesse documento. 
• A CONTRATANTE, motivadamente, assim o determinar ou autorizar por escrito. 
As Especificações Técnicas, juntamente com os desenhos técnicos, planilha de preços, critérios de 
medição, cronograma físico e respectivos detalhes e complementos serão parte integrante do contrato. 
Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à CONTRATADA utilizar profissionais 
das áreas de projetos que assegurem que a solução a ser adotada pela CONTRATADA esteja traduzida 
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em projetos bem dimensionados/ equacionados e que sejam as soluções convencionais ou as soluções 
ecologicamente corretas. 
Todas as cópias, plotagens e mídias necessárias à análise dos projetos pela CONTRATENTE ou à 
aprovação do projeto legal serão providenciadas pela CONTRATADA, às suas exclusivas custas. 
A CONTRATADA autorizará expressamente, após o recebimento dos projetos executivos pelo 
CONTRATANTE, que mudanças sejam feitas em elementos arquitetônicos secundários. 
Os projetos que apresentarem qualquer incompatibilidade detectada durante a fase de execução das 
obras deverão ser revistos e compatibilizados, em tempo hábil, pelos projetistas, sem custos adicionais 
ao CONTRATANTE. 
O CONTRATANTE deterá o direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive 
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas. O direito será transferido 
para o CONTRATANTE de forma expressa e permanente no próprio ato de recebimento de cada 
parcela. Assim, o CONTRATANTE pode distribuir, alterar e utilizar os projetos sem limitações. 
O CONTRATANTE deterá os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização 
sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penas cabíveis. 
  
8. ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
1. ETAPA 1: Estudos Preliminares – Estudos de Viabilidade e Comparação Técnico-Econômica de 
alternativas e escolha de solução. 
A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para mitigar quaisquer dúvidas junto 
às autoridades locais visando levantar os dados necessários para a realização dos projetos (Arquitetura, 
e Paisagismo) e dimensionamento dos serviços. 
Deverá ser emitido relatório com descrição dos dados levantados e indicação de possíveis intervenções 
e interferências com eventuais alternativas de solução. 
A CONTRATADA deverá desenvolver e apresentar soluções alternativas dentro dos diversos projetos, 
incluindo a interação entre eles, e estimar os custos das soluções, para subsidiar a escolha pela 
CONTRATANTE. 
 
2. ETAPA 2: Projeto Básico 
2.1. Projeto Básico 
O Projeto Básico é a peça fundamental para a realização de obra ou serviço, conforme preconizado no 
art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei n.º 8666/93. Ainda de acordo com o art. 6º, inciso IX, da citada Lei, ele 
deverá conter todos os “elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação”, sendo composto 
dos seguintes itens: 
a) Desenvolvimento das soluções escolhidas de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem; 
c) Elaboração de Orçamento e Memorial Descritivo dos serviços a serem executados referente ao 
projeto arquitetônico para o processo licitatório da execução do estacionamento, dando respaldo 
técnico ao processo de licitação no que diz respeito ao projeto arquitetônico, sempre priorizando a não 
restrição da competitividade ao processo. 
A escolha da solução a ser adotada para o projeto básico estará fundamentada em estudos 
comparativos técnico-econômicos de alternativas, desenvolvidos pela CONTRATADA, os quais terão 
como base informações e orientações fornecidas pela CONTRATANTE. 
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Esta fase deverá possuir informações técnicas necessárias e suficientes ao atendimento das exigências 
legais para os procedimentos de análise e de aprovação dos projetos, que deverão estar em 
conformidade, inclusive com todas as exigências dos órgãos públicos e das companhias concessionárias 
de serviços públicos, incluindo desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas 
relativas a esses órgãos. 
Fará parte desta etapa a obrigação da CONTRATADA de apresentar os projetos nos órgãos 
competentes, para fins de aprovação. Será aceita pela CONTRATANTE a apresentação de protocolo de 
recebimento dos projetos por parte dos órgãos públicos competentes, mas a respectiva aprovação final 
dos projetos deverá ser apresentada à CONTRATANTE até a finalização do projeto executivo, correndo 
por conta da CONTRATADA todos os custos com taxas, emolumentos, cópias e certidões necessárias à 
aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes. 
 
3. ETAPA 3: Projeto Executivo 
Elaboração de projeto executivo, conforme especificado, em grau de detalhamento adequado à 
execução da obra. Inclui-se nesta etapa a participação da CONTRATADA no planejamento construtivo 
da obra, a ser consolidado pela CONTRATANTE. 
Cada projeto executivo deverá ser composto dos mesmos elementos do Projeto Básico, porém em grau 
de detalhe adequado à nova etapa do projeto. 
Nas fases de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos, deverão ser realizadas reuniões entre 
a CONTRATANTE e CONTRATADA, para que sejam dirimidas dúvidas e eliminadas interferências, com 
vistas ao bom andamento dos trabalhos de todas as especialidades. 
O projeto, orçamento, memorial descritivo e cronograma deverão ser apresentados em meio digital, 
em software compatível com o Microsoft Office Word, Excel e AutoCad, em CD, além de uma cópia 
impressa em tamanho A4, aprovado caso necessário. 
No orçamento deverá vir relacionado todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à 
execução da obra, seus quantitativos com os respectivos preços unitários, respeitando o limite 
apresentado pela SETOP. 
 
9. DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA deverá iniciar os serviços a partir da emissão da Ordem de Serviço. A contagem de 
todos os prazos de entrega se iniciará no dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço. 
Antes da emissão da Ordem de Serviço poderá ser realizada uma reunião com a CONTRATANTE e 
CONTRATADA para esclarecimentos gerais, na qual deverão ser dirimidas todas as dúvidas quanto ao 
andamento dos trabalhos e quanto à documentação disponibilizada. 
 

10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 

1. O preço proposto para os serviços deverá compreender todas as despesas decorrentes do 
desenvolvimento dos serviços e dos projetos contratados. 
2. O serviço contratado é composto do Projeto Básico e executivo da obra da área externa e 
estacionamento da nova sede da Câmara Municipal 
3. O pagamento relativo à elaboração dos projetos dar-se-á 100% após entrega do projeto executivo. 
4. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, a qual deverá 
ser apresentada preferencialmente em 2 (duas) vias, contendo o número do Banco, da Agência e da 
conta corrente. 
5. O pagamento da nota fiscal/fatura somente será efetivado após a verificação da regularidade da 
CONTRATADA junto à Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, à 
Fazenda Federal e à Justiça do Trabalho, além do cumprimento das obrigações contratuais assumidas e 
da obrigação de manter, durante a contratação, todas as condições de habilitação exigidas no Edital. 
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6. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Edital. 
7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações 
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
financeira: 
7.1. atestação de conformidade do serviço executado; 
7.2. apresentação da documentação obrigatória. 
 
11. FUNDAMENTO LEGAL 

 

O espeque legal encontra-se na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº. 3.555 de 08 de 

agosto de 2000 e, subsidiariamente, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e 

demais normas correlatas ao objeto do certame independente de transcrição e, ainda, pelo 

estabelecido neste edital e seus anexos e pelo Processo Administrativo nº. 040/2015. 
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12. Planta do Terreno 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA DE PREÇOS E CONDIÇÕES 

NOME DO PROFISSIONAL:  

CPF:  

CREA:  

TEL/FAX:  

E-mail:  

ENDEREÇO:  

 

VALOR TOTAL 

 

 

Contratação de Pessoa Física e Jurídica para a prestação de comuns de engenharia, consistentes 

elaboração de projeto arquitetônico da área externa e estacionamento da nova sede da Câmara 

Municipal de acordo com o Edital e Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

VALOR TOTAL POR EXTENSO (____________________________________________) 

 

Validade da proposta (mínimo de 60 dias): _________________ 

........................................., ..........., de ..................................de.................... 

 

Local Dia Mês Ano 

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

(Assinatura do Proponente) 
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si 
justo e avençado o objeto a seguir descrito, autorizado pelo Processo Administrativo n. 040/2015 e que 
será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº. 
3.555 de 08 de agosto de 2000, IN n.02/2008 e IN n. 02/2010 – MPOG, e demais normas correlatas ao 
objeto do contrato independente de transcrição, pelos princípios de Direito Administrativo, além das 
seguintes cláusulas e condições. 
 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG, CNPJ/MF nº 20.926.044/0001-54 
e sede na Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Supeiror - Lagoinha, São Sebastião do Paraíso - 
MG, neste ato representado pelo seu presidente. 
 
CONTRATADA: XXXXX., CNPJ nº XXXXXXXXXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, CPF nº XXXXXXXXXXXXXX e RG nº 
XXXXXXXXXXXX (SSP-XX).  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ÁREA EXTERNA E 
ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTE EDITAL E ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, em regime de 
execução empreitada por preço global. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. O contratado não terá nenhum vínculo empregatício com a contratante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) CONTRATADO(A). 
 
Constituem OBRIGAÇÕES da CONTRATADA, além de outras que poderão ser relacionadas com o objeto 
deste contrato: 
a) A CONTRATADA deverá iniciar os serviços a partir da emissão da Ordem de Serviço. A contagem de 
todos os prazos de entrega se iniciará no dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço. Antes da 
emissão da Ordem de Serviço poderá ser realizada uma reunião com a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA para esclarecimentos gerais, na qual deverão ser dirimidas todas as dúvidas quanto ao 
andamento dos trabalhos e quanto à documentação disponibilizada. 
b) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 
CONTRATANTE; 
c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou 
ainda à terceiros, durante a execução dos serviços; 
d) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
e) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na 
licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização à CONTRATANTE para qualquer 
alteração que possa afetar o cumprimento do contrato; 
f) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela CONTRATANTE os serviços que, a juízo desta, não 
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  
g) Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação 
dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe da 
CONTRATANTE; 
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h) Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do contrato de acordo com os 
requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos; 
I) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos 
de ordem técnica pertinentes ao contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 
J) Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) conforme os prazos definidos neste Edital e 
seus Anexos; 
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
l) Abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a 
vigência do Contrato; 
m) Abster-se de veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da CONTRATANTE; 
n) Abster-se de subcontratar outra(s) empresa(s) para a execução de qualquer serviço. 
g) Abster-se de alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer 
detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente destes 
fatos. 
h) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial 0___/2015. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A contratante obriga-se a: 
1) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto qualitativo, anotando em 
registro próprio as faltas detectadas e comunicando ao contratado as ocorrências que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas; 
2) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
3) oferecer e manter as instalações físicas a serem utilizadas pela fiscalização; 
4) colocar à disposição do contratado todos os projetos, memoriais descritivos, cadernos de 
especificações, planilhas orçamentárias, editais, propostas das construtoras contratadas, contratos 
firmados entre as construtoras contratadas e a Administração, laudos de sondagem, levantamentos 
topográficos, ou seja, todos os elementos existentes, necessários à perfeita execução dos serviços 
objeto deste contrato; 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
A contratante pagará ao contratado, pelos serviços prestados, o preço global de R$ ....................... 
(.........................................), 
 
Parágrafo primeiro - O pagamento relativo à elaboração dos projetos dar-se-á ao final de cada etapa, 
nas seguintes proporções do valor contratado. 
 
O pagamento relativo à elaboração dos projetos dar-se-á 100% após entrega do projeto executivo. 
 
Parágrafo segundo -  O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, contados da entrega da Nota 
Fiscal, a qual deverá ser apresentada preferencialmente em 2 (duas) vias, contendo o número do 
Banco, da Agência e da conta corrente. 
 
Parágrafo terceiro -  O pagamento da nota fiscal/fatura somente será efetivado após a verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – CRF, à Fazenda Federal e à Justiça do Trabalho, além do cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e da obrigação de manter, durante a contratação, todas as condições de 
habilitação exigidas no Edital. 
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Parágrafo sexto - A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso poderá deduzir do montante a pagar 
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste 
Edital. 
 
Parágrafo sétimo -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma 
das situações 
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
financeira: 
a) atestação de conformidade do serviço executado; 
b) apresentação da documentação obrigatória. 
 
Parágrafo Oitavo. Havendo atraso injustificado no pagamento, incidirão sobre o valor devido juros de 
mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do 
vencimento até a data de sua efetivação, exceto na hipótese de glosa para posterior apuração da falta. 
 
Parágrafo Nono. Do valor devido mensalmente serão descontados impostos e contribuições devidos. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
O presente contrato vigorará por 150 (cento e cinquenta dias), no período de ....../...../....... a 
......../........./.......... 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os efeitos deste contrato poderão ser suspensos em decorrência de fatos 
supervenientes que resultem na paralisação das obras, caso em que os pagamentos não serão devidos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. A suspensão de que trata o parágrafo anterior dar-se-á por meio de aviso, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO. A retomada dos serviços estará condicionada ao reinício das obras e será 
comunicada ao contratante por escrito. 
 
PARÁGRAFO QUARTO. O ajuste poderá ser prorrogado, a critério da contratante, caso ocorra qualquer 
das hipóteses do art. 57 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta dos recursos consignados das 
dotações orçamentárias: 

0102 01031 0101 4.005 339036 – Ficha 15 – Outros Serviço de terceiros – Pessoa Física ou 
0102 01031 0101 4.005 339039 – Ficha 16 – Outros Serviço de terceiros – Pessoa Jurídica 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para atender as despesas decorrentes desta contratação no Exercício 2015 foi 
emitida a nota de empenho nº,. ________. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para os exercícios seguintes serão emitidas, em época oportuna, as 
respectivas notas de empenho. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

Estado de Minas Gerais 
 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
á

g
in

a
 2

2
 

Pela inexecução total ou parcial deste contrato a contratante poderá aplicar ao contratado, a seu 
critério, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O atraso injustificado no início da execução do contrato sujeitará a Licitante 
vencedora à multa diária de 0,3% (zero virgula três por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado 
à licitante. Ultrapassando 05 (cinco) dias, o atraso dará causa à aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do objeto adjudicado, podendo, a critério da Administração, configurar 
recusa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Ocorrendo faltas injustificadas do profissional ao trabalho, 
aplicar-se-lhe-á a pena de multa correspondente a 0,3% do valor mensal devido por dia de ausência, 
sem prejuízo do desconto pelo dia não trabalhado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos pelo contratado 
através da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, no prazo de cinco dias úteis, a partir de 
sua intimação de ofício, deduzidas dos valores que lhe forem devidos ou cobrados judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste contrato será 
precedida de processo administrativo mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório, 
com os meios e recursos inerentes (defesa prévia, recurso e vista do processo). 
 
PARÁGRAFO QUINTO. A aplicação da multa não impede que se apliquem ao profissional faltoso as 
demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº,. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou 
declaração de inidoneidade). 
 
CLÁUSULA NONA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, o Edital e os Anexos do Pregão nº. 
0____/2015, a proposta atualizada da Contratada e todos os documentos exigidos no Edital e nos 
Anexos do referido pregão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FISCALIZAÇÃO: 
 
Será designado, através de Ordem de Serviço a ser expedida pela Câmara Municipal, servidor 
encarregado de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato. 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato deverão ser 
solicitadas à Presidência da Câmara Municipal, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO. 
 
A contratante se reserva no direito de alterar o presente ajuste, unilateralmente ou por acordo entre 
as partes, para melhor adequação ao interesse público, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Reserva-se à contratante, também, a faculdade de rescindir unilateralmente, 
independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato, na 
ocorrência de qualquer situação prevista na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados 
no art. 78, incisos I a XII, art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei nº,. 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Poderá, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes 
ou judicialmente, nos termos do art. 79, incisos II e III da Lei nº,. 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente contrato será publicado em forma de extrato, no Jornal Oficial do Município, em 
conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº,. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO  
 
Fica eleito o foro de São Sebastião do Paraíso, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente 
contrato, com renúncia a qualquer outro. 

 
São Sebastião do Paraíso, ** de ****** de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 
PRESIDENTE 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso 
 
 

_________________________________________ 
----------------------------------- 

REPRESENTANTE LEGAL  
 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:_______________________________ 

Doc. _______________________________ 

Nome: _______________________________ 

Doc. _______________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................., portador(a) da Célula de Identidade n. 

......................., CPF n. ...................................., a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal 

de São Sebastião do Paraíso, sob o n. ............, modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome do engenheiro..................................., 

bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Cidade, ........ de ........... de .......... 

 

Assinatura do engenheiro 

CPF:............... 

CREA:............. 

 

(OBS.: só haverá necessidade do termo credenciamento, se o próprio profissional interessado na 

contratação não puder comparecer pessoalmente a sessão do pregão). 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

(Nome do(a) engenheiro(a)__________________, CPF n.º ________________ e RG ____________, 

CREA ____________, (endereço completo)_____________________, declara, sob as penas da Lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório 

(INDICAR O N.º DESTE PREGÃO), exigíveis pelos art.28 a 30 da Lei 8.666/93, e que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

________________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Nome do(a) Engenheiro(a))_______________, CPF n.º ________________, RG 

n.__________________(SSP/___) , CREA _________________(endereço 

completo)__________________________, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, art.4º, 

da Lei n. 10.520/2002, que na presente data, cumpre plenamente os requisitos de habilitação do 

Pregão Presencial (INDICAR O N.º DESTE PREGÃO). 

 

 

Local e data_______________________ 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

Estado de Minas Gerais 
 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 
www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
á

g
in

a
 2

7
 

A N E X O VII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI 9.854/99 

 

 

....................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº......................... e do CPF nº................................., CREA ..........., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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 ( ). 

 

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

(data) 

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

(assinatura) 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante ou o próprio licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), 

para fins do disposto no item XXXX (completar) do Edital (completar com identificação do edital), 

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do (identificar a Licitação) foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do (identificar a Licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do (identificar a Licitação) não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do (identificar a 

Licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do(identificar a Licitação) quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do (identificar a Licitação) não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do(identificar a Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do (identificar a Licitação) não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 

(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

(g) que possui pleno conhecimento da extensão dos serviços contratados; 

 

Local e data 

 

Assinatura do Representante Legal ou do próprio Licitante, com NOME COMPLETO. 


