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PREFEITURA DE IBIRITÉ
Secretaria Municipal de Administração
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/2017

1.

PREÂMBULO

O Município de Ibirité, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, realizará licitação na modalidade
pregão, na forma eletrônica, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pública, através do site
www.licitacoes-e.com.br, para formação de REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações contidas neste Edital e
em seus Anexos.
Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal nº. 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.383 de 08 de agosto de 2013, Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, bem como pelas regras estabelecidas neste Edital.
1.1

As datas e horários referentes ao Pregão são as seguintes:
•

Início de acolhimento de proposta: 23/01/2018.

•

As propostas serão recebidas até as 09 horas do dia 25/01/2018.

•

Abertura das propostas: 09 horas do dia 25/01/2018.

•

Início da sessão de disputa de preços: 10 horas do dia 25/01/2018.

1.1.1

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na
documentação relativa ao certame.

2.

OBJETO

2.1

A presente licitação tem por objeto a formação de REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de
empresa(s) que ofereçam o menor custo para prestação de serviço de sinalização viária horizontal, vertical e
semafórica, compreendendo fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, maquinário e
equipamentos necessários à sua execução, conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante
do presente edital.

3.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1

Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para a abertura da sessão, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.

3.2

Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do e-mail
administracao@ibirite.mg.gov.br, através do fax-smile (31) 3079-6101 ou, ainda, mediante protocolo da
solicitação no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibirité, localizado no endereço informado no
item 3.3, deste Edital.

3.3

3.4

3.2.1

Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão
Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa
física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

3.2.2

Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) Pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-mail, fax ou
ofício.

O interessado em impugnar os termos deste edital deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido
ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ibirité,
localizado na Rua Arthur Campos, nº. 906 – bairro Alvorada, Ibirité/MG, no horário de 08h00min (oito) às
17h00min (dezessete) horas, observado o prazo previsto no subitem 3.1. deste ato convocatório,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;
3.3.1

O (a) Pregoeiro (a) decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.3.2

Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pelo
Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço http://www.ibirite.mg.gov.br
3.4.1

3.5

As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
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4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1

Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo
pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e, ainda,
estiverem devidamente cadastradas junto ao Banco do Brasil, através do site www.licitacoes-e.com.br.

4.2

Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
4.2.1

Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.

4.2.2

Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de Ibirité.

4.2.3

Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal.

4.2.4

Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na Administração Pública do Município de Ibirité.

4.2.5

Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

4.3

É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.4

Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.

4.5

O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório.

4.6

A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

5.
5.1

DO CADASTRO
Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, junto ao provedor do Sistema, na
página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data
prevista para a sessão do pregão.
5.1.1 Para efetivação de cadastro junto ao provedor do sistema, o licitante, através de seu representante
legal, deverá se dirigir ao estabelecimento indicado pelo provedor do sistema e apresentar cópia e
original de documentação consistente em: contrato social, CNPJ, documentos pessoais dos sócios,
como assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento (de uso do sistema) e assinatura de Termo de
Nomeação de Representante(s), que habilitará a(s) pessoa(s) física(s) indicada(s) a realizar (em)
negócios em nome da pessoa jurídica cadastrada.
5.1.2 Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome no
sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica e chave de identificação para
acesso ao sistema eletrônico.

5.2

O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do
fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor
ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada
indevidamente por terceiros.
5.2.1 O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de
penalidades.

5.3

O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº.
123/06 deverá comprovar a condição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, no momento do
seu
credenciamento, conforme item 5.1, com a apresentação de um dos documentos abaixo, os quais
serão considerados válidos pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissão:
5.3.1

Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada
ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou equivalente, da sede da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte.

5.3.2

Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a
Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalente, da sede
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

5.3.3

Na hipótese do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento mencionado
no item 5.3.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, deverá ser
apresentada, no credenciamento, declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as
penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância, como apresentação do balanço
patrimonial do último exercício.
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6.

DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.licitacoes-e.com.br até a data e horário
marcados para abertura da sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em
campo próprio do Sistema Eletrônico do Banco do Brasil de que tem pleno conhecimento e que atende às
exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.
6.1.1

Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na documentação
relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no campo próprio do Sistema, que
atende às demais exigências da habilitação.

6.2

Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua
proposta comercial.

6.3

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.3.1

6.4

Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

As propostas deverão apresentar indicação de marca, preço unitário e total do item, sendo vedada
imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
6.4.1

O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida por item, não sendo
aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

6.4.2

As propostas encaminhadas por meio do site www.licitacoes-e.com.br, deverão obrigatoriamente,
indicar marca e valor total do item, sob pena de desclassificação.

6.5

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas,
taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do
objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da adjudicatária.

6.6

Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 02
(duas) casas decimais após a vírgula.

6.7

O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta
comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.

7.

DA HABILITAÇÃO
Para fins de adjudicação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação consignadas
neste edital.

7.1

7.2

REGULARIDADE JURÍDICA
7.1.1

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

7.1.2

Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante, com validade máxima de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão;

7.1.3

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais ou cooperativas e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição ou designação de seus administradores;

7.1.4

Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

7.1.5

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.2.1

Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da
licitante, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta licitação, sendo:
7.2.1.1 Fazenda Nacional (apresentação de CND Conjunta, conforme Portaria MF 358, de 05 de
setembro de 2014):
a) Certidão de regularidade de tributos federais;
b) Certidão de regularidade de dívida ativa da União;
c) Certidão de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS;
7.2.1.2 Fazenda Estadual:
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a)

Certidão de regularidade de tributos estaduais;

7.2.1.3 Fazenda Municipal:
a) Certidão de regularidade de tributos municipais ou distrital;

7.3

7.2.2

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

7.2.3

Prova de 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 nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);

7.2.4

A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.3.1

Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida ou de
execução patrimonial pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
7.3.1.1

7.4

Caso a referida certidão não abranger o Processo Judicial Eletrônico – PJE, e este já for
instalado na Comarca, sede da pessoa jurídica/física, deverá a empresa licitante,
ainda, comprovar sua qualificação econômico-financeira através da declaração e/ou
certidão, a qual abrange os processos judiciais eletrônicos.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.4.1

Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da sua
sede, em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.


7.4.2

7.4.3

Para empresas com sede em outros Estados, será exigido o registro no CREA-MG/CAU na
certidão do CREA/CAU de origem, quando da assinatura da ata.

Por envolver manipulação e estocagem de matérias com componentes químicos nos serviços de
sinalização horizontal, e em proteção ao meio ambiente, à segurança no trabalho e em
atendimento a legislação vigente, a licitante deverá apresentar comprovação de registro e quitação
no conselho de química da localidade da sua sede;
Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional devidamente
registrado no Conselho Regional de Química- CRQ;
7.4.3.1

A comprovação de que o profissional citado acima, pertence ao quadro da empresa, será
realizada através da apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:




Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
Contrato de Prestação de Serviços, em vigor.
Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita através de
apresentação do Contrato Social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente

7.4.4

A empresa deverá estar devidamente certificada no Programa Mineiro da Qualidade e Produtividade
no Habitat - PMQP-H, na especialidade técnica de execução de Obras, subsetor Obras Rodoviárias,
no nível A, emitido pelo comitê Executivo do PMQP-H, com validade na data da licitação;

7.4.5

Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica(s) de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)
de Acervo Técnico (CAT’s) emitidas pelo CREA/CAU, comprovando que profissional(is) de nível
superior, indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) do serviço, executou(aram)
serviço(s) de característica/grau de complexidade similar(es) ou superior(es) ao objeto desta
licitação, compreendendo os serviços indicados abaixo, nos respectivos quantitativos, por
apresentaram relevância técnica e/ou financeira:
•

Demarcação de pavimento com tinta a base de resina acrílica-aplicação mecânica no mínimo
600 m²;

•

Demarcação de pavimento com tinta a base de resina acrílica-aplicação manual no mínimo
250 m²;

•

Demarcação de pavimento com material bi componente plástico a frio no mínimo 50 m²;

•

Demarcação de pavimento à quente com material termoplástico extrudado no mínimo 500 m²

•

Demarcação de pavimento com material termoplástico alto relevo tipo vibraline no mínimo
500 m²;

• Demarcação de pavimento com material laminado elastoplástico no mínimo 150 m²;
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7.4.6

•

Fornecimento e instalação de defensa metálica com equipamento bate estaca no mínimo 200
metros;

•

Fornecimento e instalação de conjunto suporte para placas tipo semi-pórtico no mínimo 2
conjuntos;

•

Fornecimento de instalação de conjunto suporte para placas tipo pórtico no mínimo 2
conjuntos;

•

Fornecimento de instalação de sinalização semafórica;

•

Elaboração de projeto de engenharia dos serviços técnicos de aplicação de dispositivos de
segurança e de sinalização viária mínimo de 30 km;

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica que tenha(m) sido
indicado(s) para comprovação da capacidade técnica profissional, deve(m) figurar como
responsável(is) técnico(s) da ata de registro de preços que vier a ser celebrada;
Obs:

O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional, referida no item 7.4.4, deverá (ão) participar do serviço objeto desta
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada por esta Administração.

7.4.7

Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou
Assessoria Técnica de serviços.

7.4.8

Comprovação que o(s) responsável (is) técnico(s), detentor (es) do(s) atestado(s) acima,
pertence(m) ao quadro da empresa, através da apresentação de 01 (um) dos documentos
relacionados a seguir:
 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
 Contrato de Prestação de Serviços, em vigor.
 Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita através de apresentação do Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente

Obs:

7.5

7.6

Os atestados e certidões apresentados serão avaliados por equipe técnica da Prefeitura que julgará
a compatibilidade e conformidade destes, com o objeto da licitação.

DECLARAÇÕES
7.5.1

Declaração de inexistência de fatos impeditivos para a habilitação da licitante, no presente
certame, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital;

7.5.2

Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.6.1

Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados em original ou cópia autenticada,
por cartório competente, para o endereço informado no item 8.3.8, deste edital.
7.6.1.1 É vedado aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Equipe de Apoio ou aos
funcionários da Secretaria Municipal de Administração, a autenticação de cópia simples de
documento já autenticado em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais do registro
Civil das Pessoas Naturais).
7.6.1.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
7.6.1.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.

7.6.2

Não serão aceitos protocolos de solicitação de nenhum tipo de documento.

7.6.3

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em
nome do licitante, observando-se que:
7.6.3.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
7.6.3.2 Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
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7.6.3.3 Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
7.6.3.4 Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4

própria

natureza,

O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante
vencedor, ressalvado a não apresentação do documento previsto no item 7.1.2 deste edital.

8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1

No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico,
com a análise das propostas comerciais.
8.1.1

8.2

As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas
que estiverem em desacordo.

DOS LANCES
8.2.1

O pregoeiro divulgará através do Portal de Compras, o resultado da análise de propostas e
convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema eletrônico, observado o horário
estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

8.2.2

Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do
menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do
sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor.

8.2.3

Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio lance e
não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será considerado como lance
vencedor do item apenas o de menor valor.

8.2.4

Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores diferentes.
Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances.

8.2.5

Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial apresentada,
para efeito da classificação final.

8.2.6

No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando
possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.2.6.1

8.3

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes.

8.2.7

O pregoeiro divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.

8.2.8

Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

DO JULGAMENTO
8.3.1

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, obtido de acordo com o Anexo II.

8.3.2

Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.2.1

Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado da aquisição.

8.3.3

Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da aquisição.

8.3.4

Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta, que
deverá comprovar de imediato sua habilitação mediante encaminhamento de cópia da
documentação discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atualizada com os
valores obtidos no pregão, através de fax ou e-mail informados pelo pregoeiro.
8.3.4.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às
exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
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8.3.4.2 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o
licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
8.3.4.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
8.3.4.3.1

Planilha de custos elaborada pelo licitante, 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;

8.3.4.3.2

Documento que
semelhantes;

comprove

contratação

em

andamento

com

preços

8.3.4.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para
apresentação da documentação e proposta comercial.
8.3.5

Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências
habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de
seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.3.6

Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o
momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o direito de
preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1 O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da
melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor
apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior, ao
melhor lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência.
8.3.6.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.3.6.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte obedecerá ao procedimento previsto no
item 8.3.4.
8.3.6.3.1

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período,
para a devida e necessária regularização.

8.3.6.3.2

A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.

8.3.6.3.3

Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a
Empresa de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro
deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no
“chat” que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no
dia e horário informados no site www.licitacoes-e.com.br para a retomada
da sessão de pregão do lote em referência.

8.3.6.4 Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta de preços ou
não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.3.6.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a Microempresa ou a Empresa
de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.3.6.6 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação de empate
ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências
documentais de habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da
melhor oferta.
8.3.6.7 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.
8.3.7

Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o autor da
melhor oferta com vistas à redução do preço;

8.3.8

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante vencedor
que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta
comercial no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para o seguinte endereço: Rua Arthur Campos,
n. 906 – Bairro Alvorada, Ibirité – MG, Cep. 32.400-000 – Secretaria Municipal de Administração,
devendo indicar do lado de fora do envelope o número do Pregão Eletrônico e o nome da
Proponente.
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8.3.9
8.3.10

9.
9.1

Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor.
O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site www.licitacoese.com.br.

DOS RECURSOS
Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o item qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata.
9.1.1

O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido.

9.1.2

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará
decadência do direito de recurso.

9.1.3

Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de suas razões.

9.1.4

Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contra-razões no prazo de 3
(três) dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

9.2

A apresentação das razões de recurso e das contra-razões, assim como documentos complementares, será
efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Ibirité, localizado na Rua Arthur Campos, nº. 906 – bairro Alvorada, Ibirité/MG, no horário de 08h00min
(oito horas) às 17h00min (dezessete horas), observados os prazos previstos no item 10.1.3 e 10.1.4.

9.3

Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá:
9.3.1 motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.3.2 motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente, conforme
art. 109, parágrafo quarto, da Lei nº 8.666/93.

9.4

Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem apresentadas
fora dos prazos estabelecidos.

9.5

Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua
decisão.

9.6

Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo
para apresentação de contrarrazões.

9.7

As decisões de eventuais recursos serão divulgadas pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do
endereço http://www.ibirite.mg.gov.br e mediante publicação no Diário Oficial do Município de Ibirité.

10.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1

O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou quando
reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

10.2

Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos procedimentais pela
autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.

11.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado
para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme minuta do Anexo IV.

11.2

O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação, através de fax, e-mail, publicação no sitio eletrônico do órgão licitante.

11.3

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrentes
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

11.4

A Ata de Registro de Preços não obriga a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a adquirir os
produtos/serviços nela registrados nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações especificas para
aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições,
os beneficiários do registro terão preferência.
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11.4.1

O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico optar pela
contratação do objeto, cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido,
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao
registrado.

12.

DO PAGAMENTO

12.1

Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria, em crédito em conta bancária, em até 15 (quinze)
dias após a apresentação da Nota Fiscal comprovando a entrega dos materiais e da prestação do serviço.
12.1.1

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência e aprovação pela Secretaria
Municipal Desenvolvimento Econômico.

12.1.2

A Nota Fiscal que apresentar incorreção será devolvida à ADJUDICATÁRIA e o prazo para o
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido
pelo ADJUDICANTE.

12.1.3 A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos/serviços conforme Anexo I, e estar
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por intermédio de
servidor designado para recebimento do mesmo.
12.2
12.3

O setor responsável pelo recebimento dos produtos/serviços encaminhará a Nota Fiscal à sessão financeira.
O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento
ficará retido.
12.3.1

12.4

Na hipótese de irregularidade, o prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem
a partir da data de sua regularização.

A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

05.002.000.26.782.0019.2166 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 363
FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS
05.002.000.26.782.0019.2166 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FICHA 367
FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS
13.
13.1

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso e a inexecução parcial ou total do objeto, execução insatisfatória ou outras falhas caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela
ADJUDICANTE:
13.1.1

advertência por escrito;

13.1.2

multa, conforme limites:
13.1.2.1

- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos
serviços não executados;

13.1.2.2

- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de recusa do
adjudicatário em reparar as irregularidades detectadas na execução do serviço;

13.1.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou execução dos serviços fora das especificações.
13.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, de acordo com prazo estabelecido no art. 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93;
13.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme dispõe
o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
13.1.5 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
avençadas:

13.1.5.1

não atendimento às especificações técnicas relativas ao fornecimento dos materiais e
execução dos serviços, previstos neste instrumento;

13.1.5.2

retardamento imotivado do fornecimento dos materiais e execução dos serviços, ou de
suas parcelas;
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13.1.5.3

paralisação da prestação de serviços e entrega dos materiais, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública do Município de Ibirité;

13.1.5.4

entrega de materiais falsificados, furtados, deteriorados, danificados ou inadequados
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

13.1.5.5

alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

13.1.5.6

fornecimento de produtos/prestação de serviços de baixa qualidade.

13.2 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 13.1.
13.3 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela ADJUDICATÁRIA.
13.4 As sanções relacionadas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 também poderão ser aplicadas àqueles que:
13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.4.8
13.4.9
13.4.10
13.4.11

deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
apresentar declaração ou documentação falsa;
ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
não mantiver a proposta;
falhar ou fraudar a execução do futuro avençado;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal.

13.5

A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório de acordo com o disposto na Lei nº. 8.666/93.

13.6

As sanções relacionadas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Município de Ibirité.

14.

DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1

Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas
alegações de desconhecimento.

14.2

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como
solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

14.3

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

14.4

O objeto do avençado decorrente da presente licitação não poderá sofrer acréscimos ou supressões
conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.5

O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente formais e
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.6

É vedado ao Fornecedor Detentor do Preço Registrado subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do
objeto deste pregão, exceto se previamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Ibirité.

14.7

Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico.

14.8

Os Órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços deverão consultar o órgão gerenciador para que este se manifeste sobre a possibilidade
de adesão e verifique a existência de quantitativos disponíveis, indique os possíveis fornecedores e os
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
14.8.1 O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, poderá optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
14.8.2 As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados originalmente na Ata de Registro de Preços, nos termos do §3°, do art. 22
do Decreto Municipal n° 3383, de 08/08/2013.

14.9

A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros.
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14.10

Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site da Prefeitura de Ibirité: www.ibirite.mg.gov.br e
no site do provedor do sistema: www.licitacoes-e.com.br, ou poderá ser obtido no setor de licitações e
contratos da Prefeitura de Ibirité, localizado na Rua Arthur Campos, nº 906 – bairro Alvorada, Ibirité/MG,
mediante pagamento de R$ 21,83 (vinte e um reais e oitenta e três centavos), por edital, para cobrir os
custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de pagamento do
documento de arrecadação municipal, devidamente autenticada por banco oficial para receber tal
pagamento.
Ibirité (MG), 05 de Dezembro de 2017.

Pregoeiro Oficial

ANDRÉ WEISS TELLES
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

1.

OBJETO DA LICITAÇÃO:

O objeto da presente licitação é a formação de Registro de Preços para serviços de sinalização viária horizontal e
vertical compreendendo fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, maquinário e equipamentos
necessários a sua execução, conforme especificações constantes neste Anexo I.
2.

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

A aquisição se faz necessário, considerando a necessidade de instalação e manutenção de sinalização vertical para
veículos e pedestre nas ruas e avenidas do município.
3.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:

ITEM

UNIDADE

01

METRO
QUADRADO

1.200

02

METRO
QUADRADO

500

03
04
05
06
07
08
09

METRO
QUADRADO
METRO
QUADRADO
METRO
QUADRADO
METRO
QUADRADO
METRO
QUADRADO
METRO
QUADRADO
METRO
QUADRADO

QUANTIDADE

100
1.000
1.200
1.800
300
20
250

10

UNIDADE

500

11

UNIDADE

200

12

UNIDADE

1.000

13

UNIDADE

500

14

METRO
QUADRADO

200

15

UNIDADE

500

16

CONJUNTO

40

17

UNIDADE

15

18
19

UNIDADE
UNIDADE

10
10

20

UNIDADE

15

21

METRO

750

DESCRIÇÃO

Sinalização horizontal de vias consistindo de pintura-(demarcação
viária) de linhas (faixas), com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica
com espessura úmida de 0,6mm, com micro esfera de vidro, aplicação
mecanizada de pintura nas bordas e eixos das avenidas e ruas.
Sinalização horizontal de vias consistindo de pintura (demarcação
viária) de setas-símbolos e dizeres com tinta retrorefletiva à base de
resina acrílica com espessura úmida de 0,60mm, com micro esfera de
vidro, aplicação manual de pintura de faixas de pedestres, redutores,
legendas, setas, etc.
Demarcação de pavimento -com material bicomponente plastico a frio
tipo extrudado,espessura úmida de 1,5 a 3,00 mm
Demarcação de pavimento a quente-com material termoplástico
extrudado retrorrefletivo com espessura úmia de 3,0 mm.
Demarcação de pavimento a quente com material termoplástico
aspergido retrorrefletivo com espessura úmida de 1,5 mm.
Linhas com material termoplástico alto relevo tipo vibraline, na
espessura de 3,0 cm e largura de 0,15 cm
Demarcação
de
pavimento
com
laminado
elastoplástico
retrorrefletivo com 1,5mm de espessura- faixas
Execução de pintura com tinta antigrafismo (antipichação) em
obras de artes especiais.
Remoção de pintura existentes para mudanças de fluxos definitiva
com equipamento de microfresagem.
Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais refletivas-11,5 cm
X 0,8 cm X 2,5cm - com pinos de aço galvanizado para fixação, todos os
materiais/ ferramentas e equipamentos necessários à sua fixação.
Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais refletivas de
11,5 cm X 0,8 cm X 2,5cm - com pinos de aço galvanizado para fixação e
todos os materiais/ferramentas e equipamentos necessários a sua fixação.
Fornecimento e instalação de tachões bidirecionais refletivas
-25 cm X 15 cm X 5cm - com pinos de aço galvanizado para fixação,
todos os materiais/ ferramentas e equipamentos necessários à sua fixação.
Fornecimento e instalação de tachões monodirecionais refletivas de
25 cm X 15 cm X 5cm -com pinos de aço galvanizado para fixação, todos
os materiais/ ferramentas e equipamentos necessários para a sua fixação.
Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical em chapa
de aço SAE 1010/1020-com espessura de 1,25 e bitola #18, com película
refletiva grau técnico - totalmente refletiva-com todos os dispositivos
necessários para a sua fixação – padrão confecção e instalação DENATRAN.
Fornecimento e instalação de Conjunto com 02 placas de
logradouros -confeccionadas em chapa fina de aço, com fundo pintado
com tinta a pó, deposição eletrostática, cor azul Royal, com letras, tarjas e
números em película, nas dimensões 600 x 300mm, acompanhadas das
respectivas abraçadeiras, acompanhado de Suporte em chapa de aço civil
300, seção octogonal, espessura da parede 2,0mm, comprimento 4,0
metros, pintado na cor preta fosca, com tampa fixada na parte superior
Remoção de conjunto de suporte com placas simpels
Remoção de placa aérea em braço projetado com área inferior a 2,0
m²
Remoção de suporte e braço projetado.
Instalação de suporte e braço projetado
Instalação de placa aérea em braço projetado com área inferior a
2,0 m²
Fornecimento e instalação de suporte simples em aço carbono de
seção circular com costura e pontas lisas, com tampão diametro 2
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4.

22

METRO

175

23

CONJUNTO

15

24

METRO

100

25

CONJUNTO

5

26

CONJUNTO

5

27

METRO

400

28

EQUIPE

1

29

EQUIPE

1

30

CONJUNTO

7

31

CONJUNTO

7

32

CONJUNTO

20

33

CONJUNTO

7

34

CONJUNTO

7

35

CONJUNTO

11

36

KILOMETRO

70

37

CONJUNTO

22

38

CONJUNTO

100

39

METRO

700

40

METRO

400

41

CONJUNTO

2

1/2" parede # 14 - com aletas antigiro.
Fornecimento e instalação de suporte simples em aço carbono de
seção circular costura e pontas lisas, com tampão diametro
3""parede # 14 - com aletas antigiro
Fornecimento e instalação de conjunto suporte com braço projetado
simples incluindo todo material necessário a sua instalação bem
como a fixação coluna diâmetro 114,3 X 7,00 e braço. 88,9 X 4,00
Fornecimento e instalação de suporte de madeira – dimensões 7 X
7cm
Fornecimento e instalação de conjunto suporte para placas tipo
pórtico de treliça -composto por duas colunas e um braço apoiado em
treliça espacial instalada sobre o vão da faixa de rolamento e acostamento.
A altura livre entre o pavimento e a parte inferior da placa é de no mínimo
5,50 m. MATERIAL UTILIZADO: COLUNAS: SAE 1020 – Perfis laminados
astm 36 BRAÇO: SAE 1020 ESPECIFICAÇÃO TECNICA: COLUNAS:
executadas com uso de perfis tipo “canal ou tubos” não inferiores as 12” e
espessura de parede de no mínimo 9,50 mm. BRAÇOS – treliças montadas
com perfis tipo cantoneira de aço. Todos os elementos do pórtico deverão
ser protegidos contra corrosão pela galvanização a fogo.
Fornecimento e instalação de conjunto suporte para placas tipo
semi – pórtico de treliça-composto por uma coluna e um braço (em
balanço) em treliça espacial instalada ao lado do acostamento. A altura livre
entre o pavimento e a parte inferior da placa é de no mínimo 5,50 m.
Material utilizado: aço carbono. Especificação técnica: COLUNA - perfil tipo “
canal ou tubo” com bitola = 12” e espessura de parede de 9.50 mm BRAÇO
– treliça montada com perfis tipo cantoneira. Todo dimensionamento dos
esforços sofridos deve estar de acordo
com a norma NBR 6123
ACABAMENTO: COLUNA: deve ser protegida contra corrosão por
galvanização a fogo, apresentando deposição mínima de 400g/m² de zinco.
OUTROS ELEMENTOS: protegidos contra corrosão por galvanização a fogo
nas pastes internas e externas das peças, apresentando deposição mínima
de zinco de 350g/m², ou de espessura por face. NBR 6323. FIXAÇÃO:
COLUNA – chumbadores apropriados para fixação em bloco de fundação.
NBR 8800
Fornecimento e instalação de defensas metálicas semi maleáveis
com equipamento apropriado - bate estaca.
Fornecimento e instalação de controlador semafórico de transito
para 5 fases com 16 mudanças de plano e flash noturno 127v,
incluindo implantação
Fornecimento e instalação de Controlador semafórico de transito
para 6 fases com 16 mudanças de plano e flash noturno 127v,
incluindo implantação
Fornecimento e instalação de grupo focal veicular modular principal
3 x 300 m tipo I -completo, com lâmpada à leds, cobre focos, anteparo,
pá lisa , suporte, basculante, inclusive incluindo implantação
Fornecimento e instalação de grupo focal veicular modular principal
3 x 200 m tipo I-completo, com lâmpada à leds, cobre focos, anteparo, pá
lisa , suporte, basculante, inclusive incluindo implantação
Fornecimento e instalação de grupo focal para pedestre modular 2 x
200mm completo, com lâmpada à leds, cobre focos, anteparo, pá
lisa , suporte simples
Fornecimento e instalação de coluna de aço D= 114,3 x 6000mm
Fornecimento e instalação de braço projetado em aço carbono D=
88,9 x 4500mm
Fornecimento e instalação de coluna de aço D= 88,9 x 700mm
Elaboração de projeto de engenharia dos serviços técnicos de
aplicação de dispositivos de segurança e de sinalização viária
Roldana de porcelana de 1,0 fio rex armação e abraçadeiras
Cabo flexível 750/1000 volts pp 2,00 x 2,50 mm 2 incluindo
estiramento até a caixa leitora de energia
Cabo flexível 750/1000 volts pp 3,00 x 1,50 mm 2 incluindo
estiramento até a caixa leitora de energia
Cabo flexível 750/1000 volts pp4,00 x 1,50 mm 2 incluindo
estiramento até a caixa leitora de energia
Dispositivo com haste em cobre para aterramento de controlador
eletrônico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1.1 DA VALIDADE DOS MATERIAIS: Os materiais utilizados na execução dos serviços deverão estar dentro do
prazo de validade estipulado pelos fabricantes. No que se refere a materiais utilizados na sinalização horizontal,
tais como tinta, solventes, micro esferas, laminados, colas etc, deverão constar no boletim de medição nome do
fabricante, número do lote e data de validade de cada produto utilizado;
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4.1.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A empresa deverá elaborar, sempre que solicitada, croquis e levantamentos
prévios dos serviços a serem executados, devidamente aprovados pelo responsável técnico referenciado na
qualificação técnica.
4.1.3 DA LIMPESA DO PAVIMENTO: A licitante deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar
devidamente a superfície a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido, etc;
4.1.4 DA PRÉ-MARCAÇÃO: Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam
servir de guias, deverá ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via. A pintura definitiva somente
deverá ser realizada após aprovação da pré-marcação pela fiscalização da IBIRITRANS;
4.1.5 DA APLICAÇÃO: A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento, mediante aplicação de nova camada. A
tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve cobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação
do tráfego no período máximo de 30 (trinta) minutos;
4.1.5.1 A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após sua aplicação no pavimento. A tinta
aplicada, após secagem total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade às
esferas de vidro e ao pavimento. Deve produzir película seca fosca, de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamentos durante o período de vida útil;
4.1.5.2 As micro esferas deverão apresentar refração conforme estabelecido na NBR 16184:2013;
4.1.6 DA ESPESSURA: A espessura da tinta após aplicação, quando úmida, deverá ser de no mínimo 0,6mm e
a sua espessura após secagem deverá ser no mínimo 0,4 mm, quando medida sem adição de micro
esferas;
4.1.7 DOS EQUIPAMENTOS A(s) máquina(s) para aplicação da tinta a frio deve(m) conter, no mínimo, os
seguintes equipamentos;
•

Motor para autopropulsão;

•

Compressor de ar, com tanque e pulmão;

•

Tanques pressurizados para tinta;

•

Misturadores mecânicos para tinta;

•

Quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle e acionamento;

•

Sistema de limpeza de mangueiras e pistolas, com tanque de solvente, válvulas e registros;

•

Sistemas seqüenciador para ativação automática das pistolas nas pinturas de eixos tracejados;

•

Sistemas de pistolas para material, ativados pneumaticamente, permitindo a variação da largura das
faixas;

•

Sistema espalhador de micro esferas por aspersão;

•

Depósito para micro esferas;

•

Sistema de braços suportes para pistolas;

•

Sistema de pistolas manuais, atuados pneumaticamente;

•

Em relação a materiais dos quais se exige refletividade, sempre que solicitada a licitante deverá
apresentar medição com equipamento “in loco” acompanhada de fiscalização da IBIRITRANS;

4.1.8 DA EXECUÇÃO: A aplicação do material deverá ser executada no período noturno, inclusive aos sábados,
domingos e feriados, salvo orientação em contrário da IBIRITRANS, obedecendo-se rigorosamente os prazos
definidos em cada Ordem de Serviço.
No caso de qualquer anormalidade observada pela licitante com relação à geometria do local ou qualidade de
piso, esta deverá comunicar imediatamente a fiscalização, para as providências necessárias;
Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do prazo programado, por
ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a licitante deverá comunicar o fato imediatamente a
fiscalização, para providências necessárias;
Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados, após a instalação da
sinalização de segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriados e
aprovados pela IBIRITRANS.
4.1.9 A licitante deverá elaborar relatório diário de obras (RDO) com respectiva avaliação da fiscalização;
4.1.10 DA DURABILIDADE: Independente dos ensaios e inspeções, e considerando-se volume de tráfego de até
10.000 (dez mil) veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada deverá ser de 06 (seis)
meses para 100% da metragem total aplicada em cada Ordem de Serviço;
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4.1.11 DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do avençado será exercida por agente do Adjudicante,
devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do objeto;
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução, ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador dará ciência a licitante, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas;
§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da licitante por
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades de que havidas na execução do objeto, incluindo
imperfeições de natureza técnica ou aquelas que provenientes de vícios redibitório, como tal definido pela lei
civil;
§ O ADJUDICANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o
mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da licitante.
5.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
A licitante deverá assegurar o pleno cumprimento das obrigações no prazo estipulado, na qualidade dos
materiais especificados e contidos neste termo. Todos os materiais deverão apresentar a indicação do
Certificado ou selo de Aprovação, expedido pelos órgãos competentes e validade do fabricante de no mínimo 12
(doze) meses. Os serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar
a competência para tanto.

6.

CONDIÇÕES DE ENTREGA:
Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo em hipótese alguma,
permitida a oferta de produtos resultantes de processo de rediconcionamento e/ou remanufaturamento.
Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação
pertinente.
As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito dos objetos
poderão entrar em contato com a Prefeitura de Ibirité - Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo email:
ibiritrans@ibirite.mg.gov.br.
6.1.

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora deverá iniciar o serviço em 48 (Quarenta e oito) horas após
emissão da O.S (Ordem de Serviço), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico.

6.2.

LOCAL DE ENTREGA: Os serviços deverão ser realizados de acordo com as solicitações da Prefeitura de
Ibirité.
O prazo e o local de execução dos serviços serão definidos e informados na O.S (Ordem de Serviço)
emitida pela Secretaria Municipal de Administração. O prazo de execução começará a correr a partir da
entrega da O.S (Ordem de Serviço). O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses.
A licitante deverá iniciar os trabalhos até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da O.S (Ordem
de Serviço).

6.3

7.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: A responsabilidade pelo recebimento dos
serviços/produtos ficará a cargo dos servidores Lindemberg e/ou Flaviane, telefone: (31) 3079-6151 ou
3079-6110, email: ibiritrans@ibirite.mg.gov.br devidamente designado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

DA ADJUDICATÁRIA
•

Garantir a boa qualidade dos serviços fornecidos.

•

Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na
Proposta;

•

Fornecer os materiais de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na
Proposta.

•

Atender todos os pedidos de fornecimento efetuados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

•

Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do Avençado, bem como sobre o
produto.

•

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao ADJUDICANTE ou à
terceiros, tendo como agente a ADJUDICATÁRIA, na pessoa de prepostos ou estranhos.
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•

Responsabilizar-se: pelo transporte de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu
descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos
acidentais no trajeto.

•

Responsabilizar-se: pela apresentação de Programa de saúde e segurança (PPRA E PCMSO);

•

Fornecer, sempre que solicitada, cópias de atestados de saúde ocupacional (Aso) dos colaboradores que
prestarão serviço na execução dos serviços contratados por este certame;

•

Fornecer EPI’s (equipamento de proteção individual) para todos os colaboradores que atuarem na
execução de serviços contratados por este certame e exigir que sejam utilizados durante a execução dos
serviços;

•

Apresentar registro de entrega dos EPI’s, sempre que solicitado;

•

Substituir, às suas expensas e sem ônus para Secretaria Municipal de
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contado da comunicação escrita
serviços fornecidos que porventura apresentarem defeitos, vícios,
apresentação (objetos entregues fora das especificações, que forem
utilização).

•

Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

Desenvolvimento Econômico, no
das reincidências sucessivas, os
incorreções em sua forma de
considerados impróprias para a

O MUNICÍPIO OBRIGA-SE A:
•

Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade
da ADJUDICATÁRIA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

•

Efetuar pagamento no prazo fixado;

•

Prestar informações necessárias, com clareza, à ADJUDICATÁRIA, para os serviços solicitados;

•

Credenciar perante ADJUDICATÁRIA, mediante documento hábil, servidores autorizados a acompanhar,
fiscalizar e conferir os serviços solicitados.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(preenchida em papel timbrado da proponente)
Processo Licitatório nº. 246/2017
Pregão Eletrônico nº. 090/2017
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Razão Social da Licitante:____________________________________________
CNPJ/MF: ______________ Inscrição Estadual (sendo isento, informar) ______
Endereço completo: ________________________________________________
Tel. / Fax:(____)_________ Banco: ____ Agência: _____ C/C _____________
Dados do representante legal da licitante para assinatura da Ata de Registro de Preços:
Nome: __________________________________________________________
Endereço completo: ________________________________________________
CPF/MF: _____________ RG nº ______________ Expedido por: ___________
Cargo/Função: ____________________________________________________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ____________________
É objeto da presente licitação a formação de REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de
empresa(s) que ofereçam o menor custo para serviços de sinalização viária horizontal e vertical
compreendendo fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, maquinário e equipamentos
necessários a sua execução, conforme especificado abaixo:
LOTE ÚNICO
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

DESCRIÇÃO

Sinalização horizontal de vias consistindo de
pintura-(demarcação viária) de linhas (faixas), com
tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com
espessura úmida de 0,6mm, com micro esfera de
vidro, aplicação mecanizada de pintura nas bordas e
eixos das avenidas e ruas.
Sinalização horizontal de vias consistindo de
pintura (demarcação viária) de setas-símbolos e
dizeres com tinta retrorefletiva à base de resina
acrílica com espessura úmida de 0,60mm, com micro
esfera de vidro, aplicação manual de pintura de
faixas de pedestres, redutores, legendas, setas, etc.
Demarcação de pavimento -com material
bicomponente
plastico
a
frio
tipo
extrudado,espessura úmida de 1,5 a 3,00 mm
Demarcação de pavimento a quente-com
material termoplástico extrudado retrorrefletivo com
espessura úmia de 3,0 mm.
Demarcação de pavimento a quente com
material
termoplástico
aspergido
retrorrefletivo com espessura úmida de 1,5
mm.
Linhas com material termoplástico alto relevo
tipo vibraline, na espessura de 3,0 cm e largura
de 0,15 cm
Demarcação de pavimento com laminado
elastoplástico retrorrefletivo com 1,5mm de
espessura- faixas
Execução de pintura com tinta antigrafismo
(antipichação) em obras de artes especiais.
Remoção de pintura existentes para mudanças
de fluxos definitiva com equipamento de
microfresagem.
Fornecimento
e
instalação
de
tachas
bidirecionais refletivas-11,5 cm X 0,8 cm X 2,5cm
- com pinos de aço galvanizado para fixação, todos
os
materiais/
ferramentas
e
equipamentos
necessários à sua fixação.
Fornecimento
e
instalação
de
tachas
monodirecionais refletivas de 11,5 cm X 0,8 cm
X 2,5cm - com pinos de aço galvanizado para
fixação e todos os materiais/ferramentas e
equipamentos necessários a sua fixação.- Fornecimento
e
instalação
de
tachões
bidirecionais
refletivas
-25 cm X 15 cm X 5cm com pinos de aço
galvanizado para fixação, todos os materiais/

UNIDADE

QUANTID.

METRO
QUADRADO

1.200

METRO
QUADRADO

500

METRO
QUADRADO

100

METRO
QUADRADO

1.000

METRO
QUADRADO

1.200

METRO
QUADRADO

1.800

METRO
QUADRADO

300

METRO
QUADRADO

20

METRO
QUADRADO

250

UNIDADE

500

UNIDADE

200

UNIDADE

1.000

MARCA
(NO QUE
COUBER)
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13

14

15

16
17
18

ferramentas e equipamentos necessários à sua
fixação.
Fornecimento
e
instalação
de
tachões
monodirecionais refletivas de 25 cm X 15 cm X
5cm -com pinos de aço galvanizado para fixação, UNIDADE
todos os materiais/ ferramentas e equipamentos
necessários para a sua fixação.
Fornecimento e instalação de placa de
sinalização vertical em chapa de aço SAE
1010/1020-com espessura de 1,25 e bitola #18,
METRO
com película refletiva grau técnico - totalmente
QUADRADO
refletiva-com todos os dispositivos necessários para
a sua fixação – padrão confecção e instalação
DENATRAN.
Fornecimento e instalação de Conjunto com 02
placas de logradouros -confeccionadas em chapa
fina de aço, com fundo pintado com tinta a pó,
deposição eletrostática, cor azul Royal, com letras,
tarjas e números em película, nas dimensões 600 x
UNIDADE
300mm,
acompanhadas
das
respectivas
abraçadeiras, acompanhado de Suporte em chapa de
aço civil 300, seção octogonal, espessura da parede
2,0mm, comprimento 4,0 metros, pintado na cor
preta fosca, com tampa fixada na parte superior
Remoção de conjunto de suporte com placas
CONJUNTO
simpels
Remoção de placa aérea em braço projetado
UNIDADE
com área inferior a 2,0 m²

21

22

23

24

25

26

200

500

40
15

Remoção de suporte e braço projetado.

UNIDADE

10

Instalação de suporte e braço projetado
Instalação de placa aérea em braço projetado
com área inferior a 2,0 m²
Fornecimento e instalação de suporte simples
em aço carbono de seção circular com costura
e pontas lisas, com tampão diametro 2 1/2"
parede # 14 - com aletas antigiro.
Fornecimento e instalação de suporte simples
em aço carbono de seção circular costura e
pontas lisas, com tampão diametro 3""parede
# 14 - com aletas antigiro
Fornecimento e instalação de conjunto suporte
com braço projetado simples incluindo todo
material necessário a sua instalação bem como
a fixação coluna diâmetro 114,3 X 7,00 e braço.
88,9 X 4,00
Fornecimento e instalação de suporte de
madeira – dimensões 7 X 7cm
Fornecimento e instalação de conjunto suporte
para placas tipo pórtico de treliça -composto por
duas colunas e um braço apoiado em treliça espacial
instalada sobre o vão da faixa de rolamento e
acostamento. A altura livre entre o pavimento e a
parte inferior da placa é de no mínimo 5,50 m.
MATERIAL UTILIZADO: COLUNAS: SAE 1020 – Perfis
laminados
astm
36
BRAÇO:
SAE
1020
ESPECIFICAÇÃO TECNICA: COLUNAS: executadas
com uso de perfis tipo “canal
ou tubos” não
inferiores as 12” e espessura de parede de no
mínimo 9,50 mm. BRAÇOS – treliças montadas com
perfis tipo cantoneira de aço. Todos os elementos do
pórtico deverão ser protegidos contra corrosão pela
galvanização a fogo.
Fornecimento e instalação de conjunto suporte
para placas tipo semi – pórtico de treliçacomposto por uma coluna e um braço (em balanço)
em
treliça
espacial
instalada
ao
lado
do
acostamento. A altura livre entre o pavimento e a
parte inferior da placa é de no mínimo 5,50 m.
Material utilizado: aço carbono. Especificação
técnica: COLUNA - perfil tipo “ canal ou tubo” com
bitola = 12” e espessura de parede de 9.50 mm
BRAÇO – treliça montada com perfis tipo cantoneira.
Todo dimensionamento dos esforços sofridos deve
estar de acordo
com a norma NBR 6123
ACABAMENTO: COLUNA: deve ser protegida contra

UNIDADE

10

UNIDADE

15

METRO

750

METRO

175

CONJUNTO

15

METRO

100

CONJUNTO

5

CONJUNTO

5

19
20

500
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27

28

29

30

31

32

33
34
35

36

37

38

39

40

41

corrosão por galvanização a fogo, apresentando
deposição mínima de 400g/m² de zinco. OUTROS
ELEMENTOS: protegidos contra corrosão por
galvanização a fogo nas pastes internas e externas
das peças, apresentando deposição mínima de zinco
de 350g/m², ou de espessura por face. NBR 6323.
FIXAÇÃO:
COLUNA – chumbadores apropriados para fixação
em bloco de fundação. NBR 8800
Fornecimento
e
instalação
de
defensas
metálicas semi maleáveis com equipamento
METRO
apropriado - bate estaca.
Fornecimento e instalação de controlador
semafórico de transito para 5 fases com 16
EQUIPE
mudanças de plano e flash noturno 127v,
incluindo implantação
Fornecimento e instalação de Controlador
semafórico de transito para 6 fases com 16
EQUIPE
mudanças de plano e flash noturno 127v,
incluindo implantação
Fornecimento e instalação de grupo focal
veicular modular principal 3 x 300 m tipo I completo, com lâmpada à leds, cobre focos, CONJUNTO
anteparo, pá lisa , suporte, basculante, inclusive
incluindo implantação
Fornecimento e instalação de grupo focal
veicular modular principal 3 x 200 m tipo Icompleto, com lâmpada à leds, cobre focos, CONJUNTO
anteparo, pá lisa , suporte, basculante, inclusive
incluindo implantação
Fornecimento e instalação de grupo focal para
pedestre modular 2 x 200mm completo, com
CONJUNTO
lâmpada à leds, cobre focos, anteparo, pá lisa ,
suporte simples
Fornecimento e instalação de coluna de aço D=
CONJUNTO
114,3 x 6000mm
Fornecimento e instalação de braço projetado
CONJUNTO
em aço carbono D= 88,9 x 4500mm
Fornecimento e instalação de coluna de aço D=
CONJUNTO
88,9 x 700mm
Elaboração de projeto de engenharia dos
serviços técnicos de aplicação de dispositivos KILOMETRO
de segurança e de sinalização viária
Roldana de porcelana de 1,0 fio rex armação e
CONJUNTO
abraçadeiras
Cabo flexível 750/1000 volts pp 2,00 x 2,50
mm 2 incluindo estiramento até a caixa leitora CONJUNTO
de energia
Cabo flexível 750/1000 volts pp 3,00 x 1,50
mm 2 incluindo estiramento até a caixa leitora
METRO
de energia
Cabo flexível 750/1000 volts pp4,00 x 1,50 mm
2 incluindo estiramento até a caixa leitora de
METRO
energia
Dispositivo
com
haste
em
cobre
para
CONJUNTO
aterramento de controlador eletrônico.

400

1

1

7

7

20

7
7
11
70
22
100

700

400
2

VALOR TOTAL GLOBAL:
R$..................................

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.
As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, através de depósito bancário junto ao
banco e contas da empresa, informados acima.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Local e data: ____________________________,_____/_______/______

Assinatura do Representante Legal da Empresa
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente)
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________,
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.

Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMPREGO A MENORES

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________,
declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n. 8.666, de 21/06/93, acrescido pela
Lei n. 9.854, de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, tampouco menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos, na forma da lei.

Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2017
Aos ....( ) dias do mês de ..........de 2017 (dois mil e dezessete) na Prefeitura Municipal de Ibirité, localizada na Rua Arthur
Campos, nº 906, bairro Alvorada, o Secretário Municipal de Administração, ANDRÉ WEISS TELLES conforme
delegação conferida pelo Decreto Municipal nº 5260/2017, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/94, Decreto Municipal n° 2.222, de 30 de julho de 2007, Decreto
Municipal nº 3.383/2013, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 090/2017, por
deliberação da Comissão Permanente de Licitação, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Ibirité em
...../......./2017 e homologada, em ....../....../2017, pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Decreto
5260/2017 ,às fls do Processo Administrativo nº 246/2017, RESOLVE formar registro de preços para serviços de sinalização
viária horizontal e vertical compreendendo fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, maquinário e
equipamentos necessários a sua execução, sob a responsabilidade desta pasta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos
pelas empresas e posteriormente, através de lances eletrônicos, foram definidos os vencedores no certame acima
numerado. A sequência da classificação das empresas foi a seguinte: xxx, para empresa xxxxxx, com sede na xxxxx, nº
xxx, bairro xxxx, xxxxx/xx, CEP nº xxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxx, representada pelo procurador xxxxxxxxxxx, portador
do CPF nº xxxxxxxx e CI nº xxxxxxxxxxxxx SSP/xx, conforme planilha abaixo: DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: Fica estabelecido no anexo I deste instrumento, nos termos do artigo 11, § 1º do Decreto
Municipal nº 3383/2013, a classificação dos fornecedores que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do licitante mais
bem classificado no certame, nos casos de exclusão do detentor da Ata, consoante hipóteses previstas nos artigos 20 e 21
do Decreto Municipal 3383/2013. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços será
válida por 12(doze) meses, a contar a partir da sua assinatura, nos termos do inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações, e artigo 12 do Decreto Municipal nº 3383/2013. A existência de preços registrados não obriga o
município de Ibirité a contratar nos termos do artigo 16 do Decreto Municipal 3.383/2013. O registro do fornecedor será
cancelado na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 3.383/2013. DA UTILIZAÇÃO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo
objeto, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. DO PREÇO: O preço ofertado pelas empresas signatárias
da presente Ata de Registro de Preços são os referidos acima. Em cada fornecimento/prestação de serviço decorrente desta
Ata, serão observadas, quanto aos valores, as cláusulas e condições constantes do edital de Pregão Eletrônico nº 090/2017,
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. Em cada fornecimento/prestação de serviço, o preço a
ser pago será o calculado conforme valor ofertado na proposta do licitante vinculado ao Processo n° 246/2017, Pregão
Eletrônico nº 090/2017. PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora deverá iniciar o serviço em 48 (Quarenta e oito) horas
após emissão da O.F (Ordem de Fornecimento), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico. LOCAL DE ENTREGA Os serviços deverão ser realizados de acordo com as solicitações da Prefeitura de Ibirité.
O prazo e o local de execução dos serviços serão definidos e informados na O.S (Ordem de Serviço) emitida pela Secretaria
Municipal de Administração. O prazo de execução começará a correr a partir da entrega da O.S (Ordem de Serviço). O prazo
de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. A adjudicatária deverá iniciar os trabalhos até 48
(quarenta e oito) horas após o recebimento da O.S (Ordem de Serviço). DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados
através da Tesouraria, em crédito em conta bancária, em até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal
comprovando a entrega dos produtos e execução dos serviços.O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia
conferência e aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. As Notas Fiscais que apresentarem
incorreções serão devolvidas à ADJUDICATÁRIA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento, considerado válido pela ADJUDICANTE. A nota fiscal deverá conter todas as especificações
dos produtos e serviços conforme Anexo I, e estar devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico por intermédio de servidor designado para recebimento dos produtos/serviços. O setor responsável pelo
recebimento dos produtos/serviços encaminhará a Nota Fiscal à sessão financeira. O pagamento se fará mediante a
apresentação dos documentos de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quais o pagamento ficará retido. Na hipótese de irregularidade, o prazo para
pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização. As despesas decorrentes desta
licitação estão previstas e indicadas no processo, pela área competente da Prefeitura de Ibirité. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s)
05.002.000.26.782.0019.2166 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 363 FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS. 05.002.000.26.782.0019.2166 GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO 3.3.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO – FICHA
364 FONTE: MULTAS DE TRÂNSITO. 05.002.000.26.782.0019.2166 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DO
TRANSPORTE E TRÂNSITO. 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – FICHA 367
FONTE: RECURSOS ORDINÁRIOS. 05.002.000.26.782.0019.2166 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DO
TRANSPORTE E TRÂNSITO. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA– FICHA 368
FONTE: MULTAS DE TRÂNSITO DAS PENALIDADES: O atraso e a inexecução parcial ou total do objeto, execução
insatisfatória ou outras falhas caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes
sanções pela ADJUDICANTE: Advertência por escrito; Multa, conforme limites: 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado; 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
do avençado, em caso de recusa do adjudicatário em reparar as irregularidades detectadas no execução dos serviços; 20%
(vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das
especificações do edital. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, de acordo com prazo estabelecido no art. 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93; Declaração de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administração Pública, conforme dispõe o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. São consideradas
situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações avençadas: Não atendimento às
especificações técnicas relativas ao serviço previsto neste instrumento; Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas
parcelas; Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública do Município de Ibirité;
Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita
fosse; Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; Fornecimento de produtos e prestação de
serviço de baixa qualidade; A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei nº. 8.666/93. As sanções suspensão temporária e declaração de
inidoneidade serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública do Município de Ibirité. OBRIGAÇÕES DAS PARTES: A ADJUDICATÁRIA OBRIGA-SE A: Garantir a
boa qualidade dos serviços fornecidos. Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas no Instrumento
Convocatório e na Proposta; Fornecer os serviços de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e
na Proposta. Atender todos os pedidos de fornecimento/prestação de serviços efetuados, durante a vigência da Ata de
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Registro de Preços. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do Avençado, bem como sobre o
produto.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao ADJUDICANTE ou à terceiros,
tendo como agente a ADJUDICATÁRIA, na pessoa de prepostos ou estranhos. Responsabilizar-se: pelo transporte de seu
estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de
despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto. Responsabilizar-se: pela apresentação de Programa de
saúde e segurança (PPRA E PCMSO); Fornecer, sempre que solicitada, cópias de atestados de saúde ocupacional (Aso) dos
colaboradores que prestarão serviço na execução dos serviços contratados por este certame; Fornecer EPI’s (equipamento
de proteção individual) para todos os colaboradores que atuarem na execução de serviços contratados por este certame e
exigir que sejam utilizados durante a execução dos serviços; Apresentar registro de entrega dos EPI’s, sempre que
solicitado; Substituir, às suas expensas e sem ônus para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contado da comunicação escrita das reincidências sucessivas, os serviços fornecidos que
porventura apresentarem defeitos, vícios, incorreções em sua forma de apresentação (objetos entregues fora das
especificações, que forem considerados impróprios para a utilização). Manter, durante a execução da Ata de Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.O
MUNICÍPIO OBRIGA-SE A: Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da ADJUDICATÁRIA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; Efetuar pagamento no prazo fixado; Prestar informações
necessárias, com clareza, à ADJUDICATÁRIA, para execução dos serviços solicitados; Credenciar perante ADJUDICATÁRIA,
mediante documento hábil, servidores autorizados a acompanhar, fiscalizar e conferir a execução dos serviços.DO
REAJUSTE DE PREÇOS: Considerando o prazo de validade estabelecido na presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do
artigo 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao artigo 3º, § 1º da Medida Provisória 1.488-16, de 02/10/1996 e demais
legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, a não ser, que seja comprovado a quebra do equilíbrio
econômico financeiro, entre as partes como trata o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8666/93 e alterações, até
que seja completado o período de 12(doze) meses contados a partir da data limite para apresentação das propostas
indicadas no preâmbulo do edital do Pregão Eletrônico nº 090/2017, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de
normas federais aplicáveis à espécie.DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS: Os produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de preços, serão recebidos pela unidade requisitante
consoante o disposto no artigo 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e alterações; A cada entrega, serão emitidos recibos,
nos termos do artigo 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de
empenho, a ADJUDICATÁRIA obriga-se a reparar as falhas, às suas expensas, desde que não sejam decorrentes de desgaste
natural ou utilização indevida. É de responsabilidade da ADJUDICATÁRIA o ônus da prova da origem das falhas. DO
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata de Registro poderá ser cancelada, de pleno direito,
pela Administração, quando: A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; a detentora
não retirar qualquer ordem de serviço, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; a detentora
der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; em qualquer
das hipóteses de inexecução total ou parcial do registro, se assim for decidido pela Administração; os preços registrados
apresentarem-se superiores aos praticados no mercado; por razões de interesse público devidamente demonstradas e
justificadas pela Administração; a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. A solicitação das detentoras para
cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. DA AUTORIZAÇÃO PARA
ENTREGA DOS PRODUTOS: Os produtos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a
competência para tanto; DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 090/2017,
propostas e mapa de lances das empresas ............................................. classificadas. Fica eleito o foro da Comarca de
Ibirité, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. Os casos omissos serão resolvidos de
acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações. No que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis,
subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

Ibirité/MG, .............de ....................de 2017.

SIGNATÁRIOS:
ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS: MUNICÍPIO DE IBIRITÉ
REPRESENTANTE: ANDRÉ WEISS TELLES
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS
REPRESENTANTE:
CARGO:

TESTEMUNHAS
1)

2)
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PREFEITURA DE IBIRITÉ
Secretaria Municipal de Administração
ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES

LOTE ÚNICO

Ordem de Classificação

Empresa Fornecedora

1º

xxxxxxxxxxx

2º

xxxxxxxxxxx

3º

xxxxxxxxxxx
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