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Este Termo de Referencia, parte integrante do edital de licitação estabelece o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o fornecimento de materiais, 

objeto da licitação. 

 

Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflito entre a planilha de orçamento e as especificações 

técnicas, prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes elementos, na seguinte ordem: 

 Termo de Referencia; 

 Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª e 4ª edições; 

 Planilha contratual. 

 

 

1. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 

 

A seleção de empresa far-se-á por licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Preço, Aferido por 

Lote, e o contrato será executado por regime de empreitada por preço unitário. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A aquisição de materiais de construção para as intervenções de estabilização e recuperação de áreas de 

risco geológico, através do PEAR – Programa Estrutural em Áreas de Risco se justifica com base na 

ocorrência de eventos de instabilidade, e sinistros dos períodos chuvosos, que demandam por intervenções 

de caráter emergencial e preventivo objetivando mitigar ou erradicar risco geológico garantido preservar 

vidas e evitar perdas materiais nas comunidades moradoras de áreas de risco. 

 

 

 

 

 

 



 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

  Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura - SMOBI 
TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I Folha N.º 2/17 

Assunto/Objeto:  

Fornecimento de Materiais de Construção para o Programa Estrutural de Áreas de Risco – PEAR, a 

serem utilizados nas Áreas de Risco Geológico dos assentamentos de interesse social localizados 

no Município de Belo Horizonte. 

 

Regional: B, CS, L, O, NE, NO, N, P, VN.                                                                              

PLANO DE OBRAS: 2166: DV-U-MAN-17 Data: 20/02/2019 

PROCESSO:  LICITAÇÃO: PREGÃO URBEL/SMOBI  

 

3. OBJETO 

 

Constitui escopo da presente licitação, o fornecimento de materiais diversos de construção, com entrega 

parcelada, para o Programa Estrutural em Área de Risco - PEAR a serem utilizados nas áreas de risco 

geológico nos assentamentos de interesse social, localizados no Município de Belo Horizonte – MG. 

 

Os materiais estão subdivididos nos seguintes lotes: 

 

Tabela I 

 TABELA COM RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS LOTES 

Lote Descrição 

I MATERIAIS GRANULOMÉTRICOS/CIMENTO – Cota Principal 

II MATERIAIS GRANULOMÉTRICOS/CIMENTO – Cota Reservada 

III MADEIRAS – Lote exclusivo para beneficiários da LCF 123/2006 

IV AÇOS – Cota Principal 

V AÇOS – Cota Reservada 

 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente objeto serão acobertadas pela dotação:  

2019 - 2704.1100.16.482.225.1231.0019.449051.03.04.00.192 

 

 

5. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

5.1 Habilitação Jurídica seguindo o disposto na Lei Federal n.º 8.666/1993 acrescido das seguintes 

exigências, conforme especificidade do objeto licitatório e em atendimento aos requisitos legais:  

 

O objeto encontra-se dividido em V (cinco) lotes, em decorrência da natureza dos materiais e visando 

garantir a ampla concorrência. Dentre esses deverá ser considerado quando do pregão a Lei 
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Complementar Federal n.º 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno 

Porte sendo indicado para esse atendimento os lotes II e V os quais atendem o inciso III do artigo 48 

da cita lei e ao artigo 15 da Lei nº 10.936/2016, bem como o lote III em atendimento ao inciso I do artigo 

48 da Complementar Federal n.º 123/2006 e ao artigo 13 da Lei nº 10.936/2016. 

 

5.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista seguindo o disposto na Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

5.3 Quanto a Qualificação Técnica Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que o licitante forneceu bens de natureza compatível com 

o(s) objeto(s) do(s) lote(s) a que estiver concorrendo. 

 
5.4 Qualificação Econômico-financeira seguindo o disposto na Lei Federal n.º 8.666/1993 acrescido dos 

parâmetros indicados na Justificativa de Índices Econômicos e Financeiros.  

 
 

 

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Critérios de julgamento: menor preço aferido pelo valor global de cada lote e o valor estimado. O critério 

técnico de aceitação da proposta vincula-se ao estabelecimento dos preços unitário e global da planilha da 

licitação como preços máximos observados. 

 

Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias a pleno fornecimento 

de materiais, objeto desta licitação, incluindo também: impostos, taxas, seguros, condições de manutenção 

e garantias oferecidas, ART, RRT, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, fretes até o 

destino e quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias. Em nenhuma hipótese será acrescido ao 

valor apresentado percentual para coberturas de despesas que deveriam estar inseridas nos valores 

inicialmente propostos. 
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7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

7.1 Deverá ser apresentada proposta comercial, impressa e em arquivo digital, formato xls ou xlsx ou outro 

compatível, com o Microsoft Excel seguindo o PADRÃO URBEL, em 01 (uma) via, com suas páginas 

rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

 

7.2 A proposta comercial será composta pela proposta ajustada e pelo cronograma físico-financeiro. 

 

7.3 A proposta ajustada contendo o valor unitário e global adequado ao preço negociado, com a Coluna 

Valor Cotado devidamente preenchida pelos preços DE VENDA propostos pela licitante, uma vez que 

esta será automaticamente migrada para o sistema informatizado da SMOBI/URBEL, deverá conter: 

 

7.3.1 Razão social, n.º CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

7.3.2 Dados bancários do fornecedor; 

 

7.3.3 Especificação do objeto licitado, clara, detalhada e completa, conforme especificações do 

Termo de Referencia; 

 

7.3.4 Valor global do(s) lote(s), discriminando o preço unitário dos itens que o compõem: 

I. Os valores unitários devem ser apresentados em moeda corrente nacional e em 

algarismos com o máximo de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso o preço 

unitário seja inserido na planilha através de fórmula, deverá ser utilizada a função ARRED 

(...), limitando em duas casas decimais, para eliminar erros de arredondamento. 

 

II. O valor global do(s) lote(s) deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.  
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III. Quando a divisão do valor total/global pela quantidade licitada resultar em valor com mais 

de 02 (duas) casas decimais, o preço unitário deverá ser adequado ao limite de 02 (duas) 

casas decimais. O valor global de cada lote obtido após a adequação deverá ser igual ou 

inferior ao valor arrematado. 

 

7.3.5 Declaração de validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; de forma a mantê-la vigente até a assinatura da Ordem de Fornecimento. 

 

7.4 O cronograma físico-financeiro deverá expressar a relação das atividades previstas, distribuídas ao 

longo do tempo, conforme prazos indicados, e com a relação dos percentuais financeiros conforme 

valores da proposta ajustada. 

7.5 A documentação impressa deverá ser formatada observando o cuidado com relação ao cabeçalho e 

rodapé, estes não podem interferir com as informações dos itens e valores da respectiva proposta 

comercial. 

 

7.6 Havendo divergência entre os documentos impressos e aqueles apresentados em meio digital, 

prevalecerão os valores apresentados nos documentos impressos. Mantendo-se a divergência 

permanecerão os valores da planilha impressa 

 
 

 

8. CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO 

 

Considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional 

suficiente para executar o objeto contratado, bem como atender satisfatoriamente às exigências elencadas 

neste Termo de Referencia, entende-se que no presente processo é conveniente à vedação de participação 

de empresas em “consórcio”. 

 

Deste modo, não será admitida a formação de consórcio considerando que o objeto licitado possui natureza 

comum, tratando-se de aquisição de bens com alta oferta no mercado, com características simples, sendo 

certo, ainda, que o quantitativo demandado e a complexidade não justificam a associação de empresas. 
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Não será admitida a cessão e a subcontratação, total ou parcial, do objeto licitado considerando a natureza 

jurídica do contrato, de execução imediata, e, ainda, que o objeto trata de aquisição de materiais de natureza 

comum, os quais pretende ser fornecidos diretamente pelas contratadas.  

 

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, atendendo às especificações da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT respectivas, ao Caderno de encargos da SUDECAP, 3º e 4º edições, e ao 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, tanto quanto a qualidade quanto ao 

transporte, carga/descarga e armazenamento.  

 

O caderno de encargos pode ser adquirido no portal da PBH, sendo o apoio técnico de responsabilidade da 

Divisão de Normas e Padrões – DVNOP/SUDECAP localizada à Avenida do Contorno 5454 – 8º andar – 

fone 3277-8044. 

 

9.1 DESCRIÇÕES DOS MATERIAIS 

 

9.1.1     LOTES I e II- MATERIAIS GRANULOMÉTRICOS/CIMENTO 

 

9.1.1.1 AGREGADOS 

 

 Agregado miúdo: “Areia de origem natural ou resultante do britamento de rochas estáveis, 

ou a mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira NBR 4,8 mm e ficam retidos na 

peneira NBR 0,075 mm”; 

 Agregado graúdo: “Pedregulho ou brita proveniente de rochas estáveis, ou a mistura de 

ambas, cujos grãos passam pela peneira de malha quadrada com abertura nominal de 152 

mm e ficam retidos na peneira NBR 4,8 mm”. 

 

Dentre as recomendações mais importantes destacam-se: 
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 Os agregados devem possuir granulometria e formas dos grãos adequadas, resistência 

mecânica e serem isentos de substâncias nocivas e impurezas orgânicas, tais como: torrões 

de argila, materiais carbonosos e material pulverulento, nos limites propostos pela 

normalização. 

 Deverá ser coletada amostra do agregado miúdo sempre que houver dúvidas sobre sua 

homogeneidade em relação à proposta para a dosagem do concreto. A amostra deverá ser 

     coletada de acordo com a ABNT-7216 - “Amostragem de agregados” e sendo realizados 

todos os ensaios propostos pela ABNT-7211; 

 Pedra de mão do tipo calçadão ou pedra rachão pra enrocamento e gaiola de gabião. 

 

9.1.1.2 CIMENTOS 

 

A composição química e as características mecânicas dos cimentos a serem utilizados devem 

ser compatíveis com o trabalho a que se destinam. Como a grande maioria das obras 

executadas pela PBH utiliza o cimento Portland, em relação às especificações e procedimentos 

de recebimento, devem-se respeitar as prescrições contidas na ABNT-5732 - “Cimento Portland 

comum”. 

 

Para Cimento CP II E, CP II F, CP II Z adotar a especificação ABNT-11578 - “Cimento Portland 

composto”. 

 

O cimento será entregue em sacos, e estes devem ter imprimido de forma bem visível em cada 

extremidade, as siglas e classes correspondentes, com 60 mm de altura no mínimo e no centro, 

a denominação normalizada, o nome e a marca do FABRICANTE. Os sacos devem conter 50 

kg (cinquenta quilos) líquidos de cimento e devem estar íntegros na ocasião da inspeção e 

recebimento. 

 

9.1.2 LOTE III - MADEIRAS  

 

  Chapa de madeira tipo compensado, resinado 2,20 x 1,10m espessura 17 mm; 

  Madeira tipo Paraju, bruta, 13,6 cm, comprimento 3,00m; 
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  Madeira tipo Parajú, bruta, 13,6 cm, comprimento 4,00m; 

  Madeira tipo Parajú, bruta, 13,6 cm, comprimento 6,00m; 

  Madeira tipo eucalipto cruia, sem tratamento, 9 a 12 cm de diâmetro, comprimento 3,00m; 

  Madeira tipo eucalipto cruia, sem tratamento, 9 a 12 cm de diâmetro, comprimento 6,00m; 

  Madeira tipo Parajú, bruta, 10x 5,5 cm, comprimento 3,00m; 

  Madeira tipo Parajú, bruta, 10x 5,5 cm, comprimento 6,00m; 

  Madeira tipo pontalete, pinus, 5x 5 cm, comprimento 3,00m. 

  Madeira tipo sarrafo, pinus, 10 x 2,5 cm, comprimento 3,00m; 

  Tábua de madeira Pinus, espessura 2,0cm, largura 20 cm, comprimento 3,00m; 

  Tábua de madeira Pinus, espessura 2,5cm, largura 30 cm, comprimento 3,00m. 

 

9.1.3 LOTE IV e V - AÇOS 

 

O aço a ser utilizado deverá atender as especificações contidas na NBR-7480 - “Barras e fios de aço 

destinados a armaduras para concreto armado” da ABNT e da NBR-6118. 

 

As barras caracterizam-se por produtos de bitola igual ou superior a 5 mm, obtidos por laminação à 

quente ou por este método associado ao encruamento a frio e de acordo com o valor característico da 

resistência de escoamento registrado em ensaio de tração, são classificados em: CA-50 e CA-60. 

As barras e fios devem apresentar suficientemente homogeneidade quanto às suas características 

geométricas, e possuir morsas e saliências visíveis para melhorar a aderência das mesmas ao 

concreto. 

 

Espaçador circular roletes para contato com o solo terá DN 100 mm e largura 50 mm Já o espaçador 

circular raiado para contato com estrutura rígida terá DM 70 mm e largura 30 mm. 

 

A Malha pré-fabricada, tipo tela soldada tipo (Q 92), 15x15cm, fabricada com aço diâmetro 4,2mm, 

nas dimensões (2,45 x 6,00)m (massa/m2 = 1,48 Kg). 

 

Arame de aço recozido bitola 1,24 mm, tipo pg-7; bitola 3,4 mm tipo pg-18. 
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Prego em ferro galvanizado, com cabeça de tamanho 17 x 21; tamanho 18 x 30. 

 

9.2 CRITÉRIOS GERAIS DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Para o recebimento dos materiais, a inspeção deve basear-se na descrição constante da nota fiscal 

ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais, além de processo 

visual, a ser realizado na entrega. 

 

A inspeção visual para recebimento dos materiais constitui-se, basicamente, no atendimento às 

observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 

trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material. 

 

 

10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

 

Todos os materiais deverão ser fornecidos conforme normas e padrões constantes do Caderno de Encargos 

da SUDECAP 3ª e 4ª Edição e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sob a orientação e 

aprovação da Fiscalização, juntamente com a Ordem de Fornecimento correspondente, garantindo 

qualidade quanto ao transporte, carga/descarga e armazenamento. 

 

O fornecimento dos materiais se dará mediante solicitação formal do Fiscal do Contrato, por meio de Ordem 

de Fornecimento, onde estarão discriminados os materiais, as quantidades e o prazo de entrega dos 

mesmos sendo as entregas de acordo com cronograma físico-financeiro. 

 

O fornecimento dos materiais será parcelado de acordo com as necessidades estabelecidas pelo Fiscal do 

Contrato. 
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O recebimento do produto no local designado será feito pelo Fiscal do Contrato. 

 

A Contratada dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Ordem de Fornecimento 

respectivas. 

 

O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos apresentados pela Contratada, receberá o produto 

provisoriamente para verificação de especificação, quantidade, preços, prazos e outros pertinentes, 

conforme critérios de aceitação e de inspeção já descritos neste Termo. 

 

Encontrando irregularidade, o Fiscal fixará prazo para correção pela Contratada. O não atendimento 

implicará em rejeição do material 

 

Aprovando, receberá definitivamente mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva. 

 

 

11. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 

 

O prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis contatos após a data de emissão da 

Ordem de Fornecimento. 

 

Os materiais deverão ser entregues nos locais abaixo discriminados, bem como naqueles definidos pela 

Fiscalização, dentro do perímetro do município de Belo Horizonte, ficando por conta da contratada as 

despesas de carga, transporte e descarga dos mesmos. 

 

 DEPÓSITO VIA EXPRESSA – Av. Governador Benedito Valadares, n.º 400 – Vila Oeste - Tel.: 3277-

9576; 

 

 DEPÓSITO DE APOIO VIA EXPRESSA – Rua São Vicente, n.º 99 – Taquaril – Tel. 3277-9013. 

 

A CONTATADA deverá agendar previamente sua entrega por meio dos telefones indicados acima. 
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12. GARANTIA DOS PRODUTOS 

 

A Contratada deverá fornecer uma cópia da nota fiscal e o certificado de garantia dos materiais, conforme 

especificação neste TR, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

 

13. DOCUMENTOS EXIGÌVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

 

Após a adjudicação pela comissão de licitação e assinatura do contrato, a CONTRATADA receberá a 

Ordem de Fornecimento. 

 

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após emissão da Ordem de Fornecimento Inicial a 

CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da Urbel a seguinte documentação: 

 

 Relação da Equipe Técnica; envolvida no fornecimento dos materiais; 

 Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos adequados 

para a execução do fornecimento na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Havendo erros, omissões ou não conformidade nesta documentação, serão informados à Contratada para 

correção.  

 

 

14. FISCALIZAÇÃO 

 

Todos os materiais serão supervisionados pela Urbel, por meio do Fiscal do Contrato, com poderes para 

realizar o acompanhamento, a fiscalização e o recebimento dos produtos, bem como verificar se os prazos 

estão sendo cumpridos. Cabe ao fiscal analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem 

melhorar os trabalhos, bem como propor outras ações que se fizerem necessárias para o bom andamento 
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do fornecimento; recomendar a aplicação de advertências quanto a qualquer falta ou falha da 

CONTRATADA, de multas ou outras penalidades no contrato. 

 

Na data da Emissão da Ordem de Fornecimento, a FISCALIZAÇÃO da Urbel promoverá uma reunião para 

acertar os procedimentos de acompanhamento das entregas, bem como a definição dos locais. 

 

A responsabilidade pela fiscalização do contrato ficará a cargo de Nathan Ribeiro Mac Laren Nogueira, 

Chefe da Divisão de Área de Risco e Assistência Técnica, e-mail: nathanmac@pbh.gov.br, telefone: 3277-

7751. 

 

 

15. PAGAMENTOS 

 

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo fiscal. 

 

Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o material fornecido, o número do processo, a 

modalidade, o número da licitação, lote, item e as informações bancárias para fins de pagamento. 

 

A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente. 

Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento, previsto acima, será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada. 

 

O pagamento será efetivado pela Divisão Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. 

 

 

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO  

 

Após a formalização de conclusão do fornecimento solicitado, num prazo de até 15 dias, o Fiscal emitirá 

Termo de Recebimento Provisório - TRP. 
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Decorridos até 90 (noventa) dias da data de emissão do TRP e desde que a CONTATADA tenha corrigido à 

suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento, tendo o 

fiscal como integrante, emitirá o Termo de Recebimento definitivo – TRD. 

 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1 Atender todos os pedidos de fornecimento durante a vigência do Contrato. 

 

17.2 Fornecer o material de acordo com o objeto contratado, em perfeitas condições de qualidade, sob 

pena do seu não recebimento, sendo considerado neste caso como não fornecido.  

 

17.3 Efetivar o fornecimento de materiais conforme previstos no Termo de Referencia. 

 

17.4 Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado, bem 

como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega. 

 

17.5 Providenciar a imediata correção das irregularidades, quando houver, apontadas pelo Fiscal, quanto 

à execução do fornecimento. 

 

17.6 Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, respondendo por qualquer irregularidade ou 

deterioração e procedendo a substituição sempre que for o caso. 

 

17.7 Responsabilizar-se por qualquer falha, erro ou omissão detectado no fornecimento e seus custos 

financeiros. 

 

17.8 Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ora contratado e seus custos financeiros. 
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17.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao Município ou a 

terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de seu preposto ou a ser serviço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. 

 

17.10 Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do 

Contrato. 

 

17.11 Submeter-se às normas e determinações do Município, no que se referem ao fornecimento de 

materiais. 

 

17.12 Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao fornecimento, 

responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes das infrações a que houver dado causa. 

 

17.13 Tomar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 

de trabalho, quando em ocorrências da espécie foram vítimas os seus empregados, no desempenho 

do fornecimento, ainda que verificadas nas dependências do Município. 

 

17.14 Cumprir rigorosamente o prazo estipulado. 

 

17.15 Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas e durante toda a vigência do Contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em cumprimento ao disposto no inciso XIII 

do artigo 55 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

17.16 Apresentar, sempre que solicitado pela Fiscalização, comprovação de cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

 

17.17 Manter preposto com poderes para representa-la na solução de todos os problemas e 

encaminhamentos necessários na entrega do material. 
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18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1 Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários para entrega dos materiais, conforme especificado no Termo de Referencia. 

 

18.2 Preparar, instruir e efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela Contratada, correspondentes 

ao fornecimento com as devidas retenções legais, observadas as condições de pagamento previstas 

no Termo de Referência.  

 

18.3 Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na execução do fornecimento. 

 

18.4 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo com os 

termos de sua proposta, do contrato e do edital de licitação. 

 

18.5 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais. 

 

18.6 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato, que venham a ser 

solicitados pela empresa a ser contratada. 

 

18.7 Fiscalizar a manutenção pela contratada das condições de habilitação e qualificação exigidas, 

durante a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do artigo 55 da Lei 

Federal n.º 8.666/1993. 

 
 

 

19. GARANTIA CONTRATUAL 

 

O valor da garantia à execução corresponde a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato e deverá ter 

vigência de 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme parágrafo 2º 

do artigo 63 do Decreto n.º 10.710/2001; e deverá ainda ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer 

prorrogação contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor. 
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A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, Carta Fiança Bancária ou Seguro Garantia, em 

nome da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI). 

 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

licitante e/ou adjudicatário-contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades, na forma da legislação 

aplicável, em especial a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Federal nº 10.520/2002 e o Decreto nº 

15.113/2013. 

 

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, após apuradas pelo fiscal do 

contrato, terão sua execução condicionada ao comprometimento do prazo de conclusão do 

fornecimento contratados, de modo que a contratada terá a oportunidade de sanear o atraso 

verificado sem prejuízos ao correto andamento do fornecimento, hipótese na qual deverá ser 

observado o procedimento previsto nas subcláusulas a seguir: 

a) O eventual descumprimento do cronograma será comunicado à Contratada juntamente com o 

respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a forma e o prazo 

de solução do atraso; 

 

b) A URBEL analisará a solução e prazo apresentados pela Contratada, emitindo parecer favorável 

ou não. Se não concordar, deverá apresentar nova sugestão para aprovação da Contratada; 

 
c) Após o prazo fixado pela Contratada para solução do atraso, a URBEL irá apurar se o atraso se 

mantém, quando, então, a multa apurada anteriormente será aplicada considerando o atraso 

havido no fornecimento; 

 
d) Na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada não será 

penalizada. 
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21. RESCISAO CONTRATUAL 

 

O Gestor do Contrato poderá promover a rescisão contratual nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

Federal n.º 8.666/1993. 

 

21.1 A rescisão será recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pelo Gestor do Contrato, na forma 

do disposto no Decreto n.º 15.113/2013. 

 

21.2 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma do item anterior, ficará a CONTRATADA 

também sujeita às sanções estabelecidas nos art. 80 e art. 87, ambos da Lei Federal n.º 8.666/1993 

e no art. 4º do Decreto n.º 15.113/2013. 

 

 

 

 

Geólogo Nathan Ribeiro Mac Laren Nogueira 

Fiscal do Contrato 

Chefe da Divisão de Áreas de Risco e Assistência Técnica 

 

 

 

 

Isabel Eustáquia Queiróz Volponi 

Diretora de Áreas de Risco e Assistência Técnica 


