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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00265/2014 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2014 

   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM GERAL EM RUAS NO 
PERIMETRO URBANO DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS. 
 

 
Empresa ____________________________________________________________ 
 
Pessoa para contato: __________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Cidade: ______________________________ Estado: ________________________ 
 
Telefone: __________________________ Fax: _____________________________ 
 
Recebemos através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br→ Central de Compras 
→ Concorrência Pública ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
 

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento deste 
Município e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital e 
envio ao Setor Responsável por meio do fax (038) 3229-3182 ou para o E-mail 
licitamontes@hotmail.com. 
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 
de quaisquer informações adicionais. 

Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00265/2014 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2014 

 

 
 

 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, URBANIZAÇÃO E 
DRENAGEM GERAL EM RUAS NO PERIMETRO URBANO DE 
MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE 
MATERIAIS. 

 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00min do dia 
18/08/2014. 
 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 10h00min do dia 18/08/2014. 
 
CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na 
internet no site www.montesclaros.mg.gov.br, telefone (38)3229-
3080 ou na sala 101- Gerência de Compra, à Av. Cula Mangabeira, 
211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002. 
 
 
ESCLARECIMENTOS: 
E-mail: licitamontes@hotmail.com 
Fac-símile (38)3229-3182. 
 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
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  PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-35, com 
endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros/MG, 
CEP. 39.401-002 torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00265/2014, na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2014, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
regido pela Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais condições fixadas neste edital.  
 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1 - A abertura do certame será realizada em sessão pública, no dia 18/08/2014, às 
10h00min, na Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal de Montes Claros, localizada à 
Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros – MG.  
 
2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, 
designada pelo Decreto Municipal nº. 3.172, de 05 de maio de 2014. 
 
3- O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.montesclaros.mg.gov.br, a partir de 16/07/2014. O Projeto, as planilhas de 
quantitativos e preços unitários e demais documentos que compõem o Edital de Licitação, 
serão fornecidos em meio magnético (CD-ROM) e poderão ser adquiridos na Comissão 
Permanente de Licitação e Julgamento da Prefeitura Municipal de Montes Claros, no horário 
de 8h às 12h e 14h às 18h.. 
 

II - DO OBJETO 

 

1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
execução de pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas no perímetro 
urbano de Montes Claros, com fornecimento parcial de materiais. O objeto será dividido em 
07 (sete) lotes conforme tabela abaixo: 
 

Lotes Item Serviço 
Comprimento 
Estimado (m) 

Área Estimada (m²) 

1 Drenagem 2.000 - 1. 
VIAS DA REGIÃO 

SUL 2 Pavimentação 9.500 65.500 

1 Drenagem 2.000 - 2. 
VIAS DA REGIÃO 

SUDOESTE 2 Pavimentação 9.000 63.000 

3. 
VIAS DA REGIÃO 

1 Drenagem 2.500 - 
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SUDESTE 
2 Pavimentação 11.000 77.000 

1 Drenagem 2.800 - 4. 
VIAS DA REGIÃO 

NORTE 2 Pavimentação 10.500 73.500 

1 Drenagem 2.600 - 5. 
VIAS DA REGIÃO 

LESTE 2 Pavimentação 12.000 84.000 

1 Drenagem 2.400 - 6. 
VIAS DA REGIÃO 

NORDESTE 2 Pavimentação 11.800 82.600 

1 Drenagem 4.000 - 7. 
VIAS DA REGIÃO 

NOROESTE 2 Pavimentação 13.000 91.000 

 
2 – Cada lote compreende a execução dos serviços de drenagem geral, pavimentação 
asfáltica e urbanização em ruas no perímetro urbano nos bairros das respectivas regiões. 
 
2 - DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO  
2.1 – O objetivo da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução dos 
serviços acima discriminados, os quais serão executados conforme projetos, especificações 
técnicas, normas específicas, edital/contrato e demais orientações da secretaria solicitante.  
 
2.1.1 – A critério da Contratante, parte dos serviços de pavimentação e drenagem que 
preventivamente constam nas planilhas de orçamentos, poderá ser executada com o 
fornecimento de materiais pelo município, nas proporções previstas em projetos, como será 
o caso da brita graduada, da emulsão asfáltica, do asfalto diluído e do Cap- Cimento asfáltico 
de petróleo para a pavimentação e dos tubos de concreto em seus vários diâmetros para o 
caso da drenagem, conforme já previsto nas planilhas de custos e quantitativos. 
 
2.2 – A licitação será dividida em Lotes, conforme descrições no preâmbulo, sendo facultada 
ao licitante a participação em quantos lotes sejam do seu interesse.  
 
3 - DOS VALORES POR LOTES  
3.1 – O valor estimado por Lote para a execução dos serviços é de:  

Lotes Item Serviço 
Valor Estimado do 

Item (R$) 
Valor Estimado do 

Lote (R$) 

1 Drenagem 2.127.832,60 1. 
VIAS DA REGIÃO 

SUL 2 Pavimentação 4.271.884,98 

6.399.717,58 

2. 1 Drenagem 2.330.720,22 6.378.761,93 
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VIAS DA REGIÃO 
SUDOESTE 2 Pavimentação 4.048.041,71 

1 Drenagem 2.635.051,61 3. 
VIAS DA REGIÃO 

SUDESTE 2 Pavimentação 4.943.414,88 

7.578.466,49 

1 Drenagem 2.939.383,07 4. 
VIAS DA REGIÃO 

NORTE 2 Pavimentação 4.719.571,60 

7.658.954,67 

1 Drenagem 2.736.495,43 5. 
VIAS DA REGIÃO 

LESTE 2 Pavimentação 5.391.101,46 

8.127.596,89 

1 Drenagem 2.533.607,84 6. 
VIAS DA REGIÃO 

NORDESTE 2 Pavimentação 5.301.564,15 

7.835.171,99 

1 Drenagem 4.156.708,67 7. 
VIAS DA REGIÃO 

NOROESTE 2 Pavimentação 5.838.788,09 

9.995.496,76 

Total    53.974.166,31 

 
3.2 – Serão desclassificadas propostas que apresentarem valores maiores que os 
estimados para cada lote. 
 
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto licitado correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: Função Programática: 0203.06.17.512.55.1.67 – Elemento de 
Despesa: 449051010000 – Ficha: 793 (Drenagem Pluvial); Função Programática: 
0203.06.15.451.16.1.69 – Elemento de Despesa: 449051010000 – Ficha: 702 (pavimentação 
de vias Urbanas). 
 
5 – DOS PRAZOS  
5.1 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:  
5.1.1- O prazo para execução do objeto desta CONCORRÊNCIA será de 24 (vinte e quatro) 
meses e de acordo com o especificado no preâmbulo deste edital, conforme os serviços 
indicados em cada Lote, inclusive mobilização, contados a partir da emissão da ordem de 
serviço, com fundamento no art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.  
5.1.2 – As ordens de serviço poderão ser emitidas simultaneamente para todos os lotes 
(regiões) devendo o licitante observar sua capacidade técnica e operacional na formulação 
de sua proposta. 
5.1.3 - As ordens de serviço poderão ser fracionadas, contemplando um ou vários 
logradouros de um mesmo lote. Após a emissão da primeira ordem de serviço o licitante 
tem o prazo máximo de 15 (quinze) dias para iniciar a execução dos serviços. 
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5.1.4 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras admitem ser prorrogados a 
critério da secretaria solicitante, fundada em conveniência administrativa, desde que ocorra 
algum dos motivos a seguir:  
(a) alteração do projeto ou especificações, pela secretaria solicitante;  
(b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;  
(c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração;  
(d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos em 
Lei;  
(e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;  
(f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 
5.2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
5.2.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de sua assinatura, com fundamento no art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.  
5.3 – Os prazos aqui definidos poderão ser prorrogados a critério da secretaria solicitante, 
fundada em conveniência administrativa, por motivo de força maior ou caso fortuito, 
devidamente fundamentado na Lei 8.666/93.  
5.4 - Toda alteração de prazo, seja de execução, seja contratual, deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela secretaria solicitante.  
5.5 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das penalidades 
cabíveis previstas no capítulo XX, do presente instrumento e disposições da Lei 8.666/93. 
 

III - DA SECRETARIA SOLICITANTE 

 
1 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - Secretaria Adjunta de Obras e 
Regulação. 
 

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES. 

 
1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site 
www.montesclaros.mg.gov.br, a partir de 16/07/2014 e ainda, poderá ser obtida na 
Gerência de Compras desta Prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, 
Centro, Sala nº. 101, na Cidade de Montes Claros – MG, no horário de 8h às 12h e de 14h as 
18h. 
 
2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.montesclaros.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Município, no 
endereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial, quando for o caso, com 
vista a possíveis alterações e avisos. 
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3 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo ser protocoladas 
na Seção de Protocolo localizadas na Avenida Cula Mangabeira, n° 211, Centro, Montes 
Claros – MG, cabendo a Comissão decidir sobre o requerimento no prazo de 03 (três) dias 
úteis. 
3.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
3.2 - O Município de Montes Claros não se responsabilizará por impugnações encaminhadas 
por outra forma que não a prevista neste Edital. Em caso de não observância do item acima, 
a impugnação será considerada intempestiva. 
3.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
1- Poderão participar desta licitação as empresas de Construção Civil, legalmente 
estabelecidas no país, que atendam as exigências deste edital, principalmente as relativas à 
qualificação técnicas especificadas no Capitulo VIII, item 1.3, deste Edital. 
2 - Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital. 
3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  
a) cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo ou sócio que pertençam, ainda que parcialmente, à empresa 
do mesmo grupo que esteja participando desta Licitação, sob pena de serem as empresas 
envolvidas declaradas inabilitadas e/ou desclassificadas, conforme o caso, ficando estas e 
seus representantes incursos nas sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais 
penalidades legais cabíveis;  
b) com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, 
ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras 
que não funcionem no País;  
c) que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a secretaria solicitante, ou 
que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública (estadual/federal/municipal), inclusive, para efeito do Art. 72,§ 8º, 
inciso V, da Lei 89.605/98;  
d) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993.  
 
4 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.  
 
5 - A participação na presente Licitação implica para a Licitante a aceitação plena e 
incondicional de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e em seus 
Anexos, além da observância aos preceitos legais e regulamentares em vigor e à 
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo licitatório ou do contrato. 
6 - DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
6.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
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Capitulo 5, deverão no ato do credenciamento ou juntamente com os documentos de 
habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3º da LC 
123/2006)  
6.2 - Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente 
registrada na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentre outros.  
6.3 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento 
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.  
6.4 - A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
2006, implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais 
cominações legais.  
6.5 - As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.  
6.6 - Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
6.7 - A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
6.8 - Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os 
artigos 44 e 45 da LC 123/2006.  
6.9 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada.  
6.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 
desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
6.11 - A Licitante ME/EPP devidamente reconhecida no processo licitatório, será notificada 
para, se desejar, apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, uma nova proposta de 
preço, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, de acordo com as regras deste Edital. 
A contagem do prazo terá inicio a partir da data da convocação.  
6.12 - Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP 
participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito.  
7.13 - As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
7.14 - Na hipótese da não contratação nos termos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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8 - DA VISITA TÉCNICA 
8.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos e todos os 
documentos do Edital, devendo vistoriar os locais dos serviços, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer 
em omissões, as quais não poderão posteriormente ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços ou de qualquer alteração contratual.  
8.2 – As licitantes deverão fazer a visita técnica, ao local das obras e serviços de cada Lote a 
que concorrer, através de seu(s) responsável (eis) técnico(s), formalmente designado(s) e se 
inteirar oficialmente dos serviços a serem executados, de modo que a formulação de sua 
proposta cubra todos os custos decorrentes de sua execução, e obter todas as informações 
necessárias. O atestado deverá ser emitido pela licitante, na forma do ANEXO VIII, a qual 
integrará os documentos de habilitação.  
8.3 - A secretaria solicitante coloca-se à disposição para agendamento da visita à obra, se 
assim desejar o licitante, que deverá ser agendada em horário comercial, a partir da 
publicação oficial da licitação e será realizada até o 5º (quinto) dia útil que anteceder à data 
de abertura da sessão pública de recebimento das propostas, ou seja 11/08/2014.  
8.4 - Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados 
integralmente pelos próprios licitantes. 
 

9 - DA GARANTIA DA PROPOSTA  

9.1 - Os licitantes deverão apresentar uma garantia de proposta para cada Lote que irá 
participar, visto que o julgamento será por lote, podendo apresentar nas seguintes 
modalidades: dinheiro em espécie, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-
garantia, a qual será devolvida aos licitantes em até 30 (trinta) dias após a realização da 
Licitação.  
9.2 - Quando a garantia for feita sob a modalidade de Títulos da Divida Pública, estes 
deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
9.3.- Esta garantia de proposta não sofrerá nenhum processo de atualização monetária por 
parte da Administração, exceto na hipótese de ser efetuada em dinheiro.  
9.4 - A garantia deverá acompanhar o restante da documentação relativa à fase de 
habilitação. 
9.5 – O valor da garantia de proposta será de 1% (um por cento) do valor estimado para cada 
lote.  
9.6 - A garantia de proposta será executada:  
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o período de validade; ou  
b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não 
assinar o contrato ou não fornecer a garantia de execução exigida. 
9.7 - A garantia de proposta deverá ser válida por pelo menos 90 (noventa) dias além da 
validade da proposta.  
9.8 - A garantia de proposta poderá ser convertida em parte da garantia de execução da 
licitante vencedora.  
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

 

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
1 - Os documentos para habilitação e a proposta deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 
do proponente e todos os dados que o identifiquem, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº. 1 - Habilitação 
Concorrência Pública nº. 001/2014 
Lote(s): 
 
Envelope nº. 2 - Proposta 
Concorrência Pública nº. 001/2014 
Lote(s): 
 
2 - Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação da Comissão ou por 
membro da Comissão ou da Equipe de Apoio. 
 

VII - DO CREDENCIAMENTO 

 
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados 
no item 1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
1.3 - Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo VI do Edital, 
observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na 
Declaração a ser entregue no certame. 
 
2 - No ato de credenciamento, o representante da instituição licitante deverá se identificar 
mediante a apresentação, à Comissão Permanente de Licitação, de sua Cédula de Identidade 
ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no 
documento de credenciamento. 
 
3 - Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto nos envelopes 
“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”. 
 

VIII - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
1 - No Envelope contendo os "Documentos de Habilitação" deverão conter os documentos a 
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seguir relacionados: 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 
registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 
1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
1.2.2 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede 
do licitante; 
1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para as 
finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991; 
1.2.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão, 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). 
 
1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
1.3.1- Inscrição ou registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da sede da licitante.  
1.3.2 - Comprovação de Aptidão para desempenho do objeto desta licitação que deverá ser 
demonstrada através da apresentação de atestado(s), em nome da Licitante e dos 
profissionais responsáveis, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, com as características 
especificadas para o objeto deste edital, sendo vedada a apresentação de Atestados 
expedidos pela própria licitante ou empresa que integre o mesmo grupo econômico, sob 
pena de inabilitação.  
1.3.3 - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepção dos 
envelopes, Engenheiro Civil ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade 
competente, conforme o caso, que sejam responsáveis técnicos da empresa, detentor (es) 
de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por execução de serviços com características 
similares ao objeto licitado, os quais se responsabilizarão pelo gerenciamento dos serviços, 
não sendo permitido que os referidos profissionais façam parte do quadro societário ou de 
empregados de outras empresas que estejam participando do certame, sob pena de 
inabilitação.  
1.3.4 – A empresa que participar em mais de um Lote, deverá manter um profissional 
(engenheiro residente) para cada obra, sem prejuízo da exigência do item 1.3.3, o qual 
atenda as exigências legais aplicáveis, bem como as condições de capacidade técnica 
previstas neste edital. Para esta hipótese, a comprovação de contratação só será necessária 
se o licitante for considerado vencedor. 
1.3.4.1 – A comprovação de que os profissionais indicados pertencem ao quadro 
permanente da empresa licitante, dar-se-á através do ato constitutivo da empresa ou suas 
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alterações, no caso dos profissionais serem sócios da mesma. Sendo contratados da 
licitante, a comprovação será através da Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de 
Prestação de Serviços, devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos.  
1.3.4.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o item 1.3.3 deverão participar da obra ou serviço objeto 
da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada secretaria solicitante.  
1.3.5 – Os Atestados e/ou as Certidões apresentadas deverão conter: o nome do contratado 
e do contratante; identificação do contrato (tipo ou natureza da obra); e a discriminação dos 
serviços executados com as respectivas quantidades.  
1.3.5.1 - Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços de complexidade operacional 
ou tecnológica equivalente ou superior às parcelas indicadas no item acima, conforme 
dispõe § 3º do Art. 30 da Lei 8.666/93.  
1.3.5.2 - Somente serão aceitos atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.  
1.3.6 - A empresa deverá indicar a equipe técnica com a qualificação dos membros, 
acompanhada da declaração expressa de cada um, se comprometendo a permanecer à 
frente dos serviços até a sua conclusão.  
1.3.7 - Declaração da disponibilidade de máquinas e equipamentos considerados essenciais 
para o cumprimento do objeto da licitação, em especial da Usina Asfáltica de CBUQ 
devidamente legalizada, com indicação do aparelhamento a ser utilizado na instalação do 
canteiro de obra e da relação dos equipamentos a serem utilizados durante a execução dos 
serviços.  
1.3.8 - Declaração, conforme modelo anexo a este Edital – ANEXO VIII, de que o licitante, 
por intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para esse 
fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, 
bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei 8.666/93, 
condição esta obrigatória à participação no processo licitatório, sob pena de inabilitação. 
1.3.9 - A licitante deverá apresentar as seguintes declarações: de que não utiliza mão-de-
obra direta ou indireta de menores; de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, conforme o parágrafo 2º, art.32 da Lei 8.666/93; de que recebeu todas as 
informações, documentos e condições necessárias ao atendimento do objeto desta licitação; 
de que aceita todas as condições impostas pelo edital e anexo. Este documento deverá ser 
devidamente assinado pelo responsável legal, conforme ANEXO VI.  
1.3.10 - As declarações e anexos deverão conter o nome por extenso e assinatura do 
responsável legal e, quando for o caso, deverá conter assinatura conjunta do responsável 
técnico da licitante. A Comissão rejeitará os documentos que não forem assinados por 
responsáveis legalmente designados. 
 
1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
1.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente acompanhado dos termos de abertura e enceramento do Livro Diário, já 
exigível na forma da legislação vigente, devidamente registrado na Junta Comercial da sede 
da Empresa, para comprovação da boa situação financeira da licitante, verificada pela 
constatação dos índices de liquidez geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), 
liquidez corrente (LC) igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), e de endividamento total 
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(ET), igual ou inferior a 0,36 (zero vírgula trinta e seis), onde se utilizará as seguintes 
fórmulas:  
 
LIQUIDEZ GERAL  
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
LIQUIDEZ CORRENTE  
LC = ATIVO CIRCULANTE  
PASSIVO CIRCULANTE  
 
ENDIVIDAMENTO TOTAL  
ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
ATIVO TOTAL  
 
1.4.2 - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
1.4.3 – A não apresentação das demonstrações contábeis ou apresentadas em afronta as 
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC’s, do Conselho Federal de Contabilidade, 
acarretará a inabilitação da licitante.  
1.4.4 - As firmas constituídas neste ano deverão comprovar a boa situação financeira, 
através da apresentação do Balanço de Abertura, registrado na Junta Comercial e índices 
financeiros, observadas as formalidades legais ditadas pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade.  
1.4.5 – As firmas que não tiveram movimento contábil no último exercício deverão 
apresentar a Declaração de Imposto de Renda para comprovação, a qual deverá ser 
apensada ao Balanço.  
1.4.6 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação 
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, 
na omissão desta, o prazo de validade considerado será de 90 (noventa) dias, contados da 
data da sua apresentação.  
1.4.7 - Comprovação do recolhimento da garantia da proposta.  
1.4.8 – As Certidões que não expressarem o prazo de validade serão consideradas o de 90 
(noventa) dias antes, contados da data da sua emissão. 
 

IX - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, impressa à máquina 
ou por processo computadorizado apenas na frente, não contendo rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada pelo representante legal da empresa 
proponente. 
 
2 - A proposta a ser apresentada deverá, obrigatoriamente, conter os valores unitários e 
totais, em separado, referentes à Mão de Obra e Materiais (Anexo VII), conter todos os itens 
da planilha quantitativa/orçamentária (Anexo II), em Moeda Corrente Nacional. 
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3 - No preço total proposto deverão estar inclusos o fornecimento de todos os materiais, 
canteiros de obras, instalação e consumo de água, energia elétrica, telefone, sanitários e 
depósitos, administração local e central, transporte, alimentação, estadia e ajuda de custo 
do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
securitários, inclusive de trabalhos realizados em horários extraordinários e em condições 
insalubres, todos os tributos incidentes sobre os materiais fornecidos, transporte, pedágio, 
seguro, recepção e deslocamento dos materiais, equipamentos e máquinas, placas das 
obras, manutenção e depreciação das máquinas e equipamentos, tributos, taxas, tarifas, 
emolumentos, contribuições, licenças, alvarás, multas, lucros, perdas, danos, prejuízos e 
demais ônus necessários à perfeita execução da obra e serviços ora licitados, conforme 
Termo de Referência, Anexo I. 
 
4 - Ao apresentar proposta a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e em 
seus anexos. 
 
5 - O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data limite para a 
apresentação dos envelopes. 
 

X - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 
1 - Não serão aceitas as propostas enviadas via fax ou por qualquer outro sistema de 
transmissão de dados. 
 
2 - A Comissão de Licitação não se responsabilizará por qualquer tipo de atraso, nem por 
envelopes enviados pelo correio e não entregues em tempo hábil na Seção de Licitação. 
 
3 - No local mencionado no preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Seção de 
licitações receberá os envelopes I e II, devidamente fechados, de cada participante. 
 
4 - No horário estabelecido, a Comissão de Licitação procederá à abertura do envelope I 
(Documentação). Os documentos constantes do envelope serão vistos e rubricados pelos 
presentes. 
 
5 - Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes será dada ciência às 
interessadas na própria sessão ou através de publicação. 
 
6 - Não havendo impugnações quanto à habilitação pelos representantes presentes, à sessão 
será suspensa para que a Comissão de Licitações examine os “documentos”. Sendo todas as 
empresas consideradas habilitadas e diante da desistência (renúncia) expressa do recurso 
legal de que trata o Art.109, I, da Lei 8666/93, a Comissão de Licitação passará na mesma 
Sessão, à abertura do Envelope II.  
 
7 - Havendo inabilitação de Licitante e por ele renúncia expressa do direito de interposição 
de recurso, ser-lhe-á devolvido na mesma Sessão o Envelope II – Proposta, caso esteja 
presente à sessão; 
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8 - Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou 
inabilitação, a sessão será suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos 
eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
09 - A abertura dos envelopes contendo as propostas, caso não haja desistência (renúncia) 
expressa de recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o prazo para sua 
interposição, em nova Sessão designada através de publicação na Imprensa Oficial de Montes 
Claros e disponibilização no endereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial. 
 
10 - Será efetuada pelo correio a devolução dos envelopes das empresas consideradas 
inabilitadas, caso o seu representante não esteja presente. 
 
11 - De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação e 
licitantes presentes. 
 
13 - DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO 
 
13.1 - O critério de julgamento será o menor preço por lote, obtido através da aplicação do 
fator de redução (maior do que zero e com duas casas decimais) a ser oferecido pelo 
licitante e que deverá ser aplicado linear e automaticamente a todos os serviços através da 
planilha eletrônica referencial de preços oferecida no edital devendo ser impressa em papel 
com timbre da empresa licitante e assinada no ato da formalização da proposta, fazendo 
parte desta última.  
13.2 - A análise e o julgamento das propostas ofertadas nesta licitação observarão o 
seguinte procedimento: 
13.2.1 - A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitação, 
ficando-lhe facultado o direito de transformar o procedimento em diligência para apuração 
de dados e condições indispensáveis ao julgamento, bem como consultar técnicos, se 
necessário. 
13.2.2 - No caso de haver discordância entre os preços unitários e totais de cada item, a 
Comissão de Licitação efetuará a correção levando em conta o preço unitário apresentado. 
13.2.3 - Será verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigências constantes 
deste edital e seus anexos, sendo que serão desclassificadas as propostas desconformes. 
13.2.4 - Serão também desclassificadas as propostas: 
a) com ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; 
b) de preços, global ou unitário, manifestamente inexequíveis ou excessivos, sendo que a 
análise da exeqüibilidade dos preços observará os preços praticados no mercado e o quanto 
dispõe os artigos 44, §3º e 48, II e §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
13.2.5 - Sobre as propostas não desclassificadas será aplicado o critério de julgamento fixado 
no capítulo X deste Edital. 
13.2.6 - Por este critério, as propostas serão classificadas em ordem decrescente, segundo a 
sua vantagem. 
13.2.6.1 - Em havendo propostas de igual valor, a ordem de classificação será resolvida por 
sorteio, a menos que o empate se verifique entre proposta formulada por pessoa jurídica 
beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 e pessoa jurídica não beneficiária, pois, nesse 
caso, a primeira será declarada vencedora do certame independentemente de sorteio.  
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13.2.7 - Se a proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar, tiver sido formulada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, desde logo, será considerada vencedora 
do certame. 
13.2.8 - Se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte, para aplicação dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/06, serão observadas as propostas com valor até 10% (dez por cento) superior ao da 
proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar. 
13.2.8.1 - Se entre as propostas compreendidas no intervalo estabelecido no item anterior 
existir oferta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ter-se-á 
configurada a situação de empate ficto, de maneira que será concedida às microempresas e 
empresas de pequeno porte existentes nesse intervalo, em rodada única e obedecida a 
ordem de classificação, a oportunidade de apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela originalmente classificada em primeiro lugar. 
13.2.8.1.1 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 
capítulo X, subitem 13.2.8, serão realizadas sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
13.2.8.1.1.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação. 
13.2.8.2 - O prazo para a formulação da proposta referida no item 13.2.8.1 será de 24 (vinte 
e quatro) horas, sob pena de preclusão, contados da data de convocação, que será feita pelo 
Presidente da Comissão de Licitação durante a sessão de abertura dos envelopes proposta 
ou por meio de fac-simile; 
 
13.3 - Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá sugerir a autoridade competente fixar as 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação. 
 

XI - DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

1 - É admissível recurso em qualquer fase da licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de intimação (publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes 
Claros ou lavratura da ata), de acordo com os preceitos do artigo 109 da Lei nº. 8.666/1993. 

 
2 - O recurso será dirigido a Comissão Permanente de Licitação, que comunicará os demais 
licitantes sobre o recurso impetrado, concedendo-lhes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
impugná-lo. 
3 - Após o prazo de que trata o item 02, a Comissão poderá reconsiderar sua decisão, em 05 
(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo a Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente informada, para apreciação e decisão, no mesmo prazo. 
 
4 - As razões e contrarrazões recursais deverão ser protocoladas na Seção de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros até às 17h do último dia do prazo. 
 
5 - Sendo decididos os recursos e se constatada a regularidade dos atos praticados, a 
Autoridade Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará 
o procedimento. 
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XII - DOS PREÇOS 

 
1 - Os preços a vigorarem no contrato serão os ofertados pela licitante vencedora em sua 
planilha proposta.  
2 - Não haverá reajuste de preços.  
2.1 - Ficam, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução 
do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e extracontratual). 
 

XIII - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
1 – O pagamento será realizado através de medições por etapas dos serviços concluídos 
sendo liberado após a conclusão de cada etapa, de acordo com o cronograma físico-
financeiro (Anexo III). 
 
2 – A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de 
documento escrito a Secretaria de Obras e processadas regularmente pela área técnica da 
PMMC, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária a verificação da 
respectiva medição. 
 
3 - No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Adjunta de Obras e 
Regulação a devolverá à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova 
medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria Adjunta de Obras e Regulação terá o prazo 
novamente de cinco dias para confirmar ou não o aceite. 
 
4 – Aceita a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento será 
efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a aprovação da fiscalização, contados da data de 
recebimento da fatura. 
 
5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura. 
 
6 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com 
base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao 
mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado 
pela situação prevista no capítulo XIII, item 5. 
 
7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras. 
 
8 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a: 
8.1 - apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E. I) na Receita 
Federal para fins Previdenciários.   
8.2 - retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), incidentes 
sobre a obra ou a prestação do serviço. 
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9 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela 
Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e 
contribuições sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 
 

XIV - DAS GARANTIAS PARA CONTRATAR 

 
1 - A garantia do contrato a ser lavrado será prestada, após a convocação e antes da 
assinatura, mediante depósito na Tesouraria Municipal, no valor correspondente a 2% (dois 
por cento) do valor do contrato a ser lavrado em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro 
garantia, (com prazo compatível com o da vigência do contrato), ou fiança bancária, (com 
prazo compatível com o da vigência do contrato). 
 
2 - Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a 
garantia prestada será liberada, mediante requerimento dirigido à Diretoria de Obras, por 
intermédio do Serviço de Protocolo Geral. 
 

XV - DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA 

 
1 - O prazo para início da execução da obra será no máximo de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar da data inicial fixada pela primeira Ordem de Serviço. 
1.1 - Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação 
prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma 
via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil de Montes 
Claros. A via protocolada deverá ser apresentada ao Departamento de Obras no mínimo de 
01 dia antes do início da obra. 
 
2 - O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 24 (vinte e 
quatro) meses, conforme cronograma do Anexo III. 
 
3 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também deverá seguir 
rigorosamente o cronograma básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma 
executivo e detalhado da obra que deverá ser apresentado à Secretaria de Obras antes do 
início dos trabalhos. 
 

XVI - DA CONTRATAÇÃO 

 
1 - A Contratação decorrente da presente licitação vigorará até o recebimento definitivo do 
objeto do contrato, nos moldes do item XXI deste edital. 
 
2 - A(s) adjudicatária(s) será (ão) convocada(s) via fac-simile, ou instrumento equivalente, 
para assinatura do contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para atendimento, 
contados da data de transmissão da convocação. Na ocasião, ser-lhe-ão exigidos os 
seguintes documentos: 
2.1 - Comprovante de depósito da garantia estipulada no item XIV; 
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2.2 - Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou 
certidão (ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra 
objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos; 
2.3 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal 
n°6.496/77 e averbação do registro no CREA-MG na hipótese de o mesmo ser de outra 
região, de acordo com a lei 5.194/66; 
2.4 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta; 
2.5- Apresentar declarações que:  
2.5.1- A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 
Concessionárias locais.  
2.5.2- As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo 
entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. 
2.5.3- Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 
serão possíveis, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles 
anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos 
pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.  
2.5.4 - Caso os documentos referidos nos subitens 1.2.3 e 1.2.4 do capítulo VIII deste edital 
esteja com prazo de validade vencido, apresentar outros documentos válidos, na data da 
assinatura do contrato; 
2.5.5 - Apresentar o(s) documento(s) de identidade, R.G. e CPF, do(s) sócio(s) ou procurador 
(es) que assinará(ao) o contrato com a Prefeitura do Município de Montes Claros; 
2.5.6 - Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar 
procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhe confira 
poderes para assinar contrato. 
 
3 - O desatendimento do prazo estabelecido no item 2 do capítulo XVI, que poderá ser 
prorrogado nos termos do art. 64, §1º da lei federal nº 8.666/93, ou o desatendimento das 
demais condições estabelecidas para a assinatura do contrato, implicará na decadência do 
direito de contratar, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no item 1, capítulo XX, 
deste edital. 
 
4 - Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições ou ressalvas à época da 
etapa de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura do contrato o suprimento 
da(s) pendência(s) constante(s) do(s) documento(s) apresentado(s) e, em conseqüência, 
comprovar a sua regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, prorrogáveis por igual 
período a critério desta Administração, contados da data de publicação da homologação do 
certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da imposição das 
sanções previstas no item 2, capítulo XX, deste edital. 
 
5 - Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o contrato, seja pelo não 
atendimento do item 4, do presente capítulo deste Edital, seja pelo não atendimento do 
item 2 ou, pela recusa em assinar o instrumento contratual, fica facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora ou revogar o 
certame independentemente das cominações previstas no artigo 81 da Lei nº 8666/93. 
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6- A ordem de convocação dos licitantes remanescentes de que trata o item 5 observará os 
benefícios da Lei Complementar nº 123, de modo que as microempresas e empresas de 
pequeno porte eventualmente existentes do intervalo de 10% (dez por cento) estabelecido 
no item 9.2.8 deste edital, serão convidadas a contratar, nas condições fixadas no item 5, 
antes da proposta originalmente classificada. 
 

XVII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1 - A Licitante tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial 
Descritivo (Anexo IV), da Concorrência nº 0001/2014 e as demais condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
2 - A licitante tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa 
execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e empregando 
somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características especificadas do 
Memorial Descritivo (Anexo IV), da Concorrência nº 0001/2014. 
2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita 
à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos 
emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou 
equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo 
desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para 
que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações 
de prazos.  
 
3 - A licitante deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; 
mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas 
de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de 
qualquer empregado da licitante por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com 
presteza e eficiência. 
 
4 - A licitante tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente  em relação 
aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros; 
 
5 - A licitante tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a 
licitante e a PMMC, com o registro de informações como: 
a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção; 
b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da 
Fiscalização; 
c) andamento geral da obra e outras informações. 
 
6 - A licitante tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos 
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da 
obra. 
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7 - É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia 
e expressa anuência da licitante sub-empreitada de serviços especializados, permanecendo a 
licitante com responsabilidade perante a Prefeitura. 
7.1 - Fica desde já autorizada a subcontratação dos serviços de sinalização viária. 
 
8 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições 
referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de 
trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço 
durante o período de execução. 
 
9 - A licitante deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas 
relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os 
equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, 
protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas de 
borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se 
fizerem necessários. 
 
10 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução da obra. 
 
11 - A licitante tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” 
relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execução e 
junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como apresentar, 
quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e das 
subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das importâncias 
ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificado. 
 
12 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser 
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências 
técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários. 
 
13 - Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão 
de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes 
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como 
providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou 
federais, correrão por conta da licitante. 
 
14 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a licitante deverá 
obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de 
Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem 
como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante 
estes órgãos e concessionárias. 
 
15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da PMMC, bem como 
dos órgãos de controle e representantes da Caixa Econômica Federal, ao local da obra, bem 
como aos seus documentos e registros contábeis. 
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16 - A licitante ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à 
Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços 
contratados. 
 
17 - A licitante é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma 
físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra. 
 
18 -. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e 
em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, 
arcando a licitante com o ônus decorrente do fato. 
 
19 - A licitante tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado 
de limpeza durante o prazo de execução da obra. 
 

XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na instalação do objeto, 
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
 
2 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
3 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s). 
 
4 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos 
prazos determinados. 
 
5 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto. 
 
6 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.  

XIX - DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da entrega do 
objeto será realizada pela Secretaria Adjunta de Obras e Regulação. 
 

XX- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1 - A recusa injustificada da(s) empresa(s) vencedora(s) em assinar o contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Montes Claros (PMMC), sujeitá-la-á à multa 
de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da proposta, ficando ainda sujeita às sanções 
administrativas inscritas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas 
pertinentes.  
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2 - Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem: 
2.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de 
atraso injustificado para início das obras; 
2.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,25% do valor do contrato; 
2.3 - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 0,20% do 
valor do contrato; 
2.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,5% sobre o valor remanescente do 
contrato, até o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução 
parcial do contrato; 
2.5- Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor restante 
a ser executado do contrato; 
2.6 - Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte inteiros por cento) do valor do 
contrato; 
2.7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de 
pagamento, após sua imposição pela fiscalização. 
2.8 - As sanções são independentes entre si, conforme o caso. A aplicação de uma não exclui 
a das outras. 
2.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do 
indeferimento da defesa. A critério da Administração e em sendo possível, o valor será 
descontado da importância que a contratada tenha a receber da PMMC. Não havendo 
pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa ou executada a garantia 
contratual.  
 
3 - Em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais poderão ainda ser 
cominadas as seguintes sanções não pecuniárias: 
3.1 – Advertência; 
3.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
___________________________________________________________________ 
XXI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO 

 
1 - Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da 
Lei 8.666/93. 
 
2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por três 
servidores municipais, dar-se-á após decorridos 90 (noventa) dias da última medição, 
vistoria dos serviços e recebimento provisório das obras, observado o disposto no art. 69 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
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XXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 

• Anexo I – Termo de Referência. 

• Anexo II - Planilha Quantitativa Orçamentária ( EM CD). 

• Anexo III – Cronograma. (EM CD) 

• Anexo IV - Memorial Descritivo. (EM CD) 

• Anexo V - Carta de Credenciamento (modelo). 

• Anexo VI - Declaração de Pleno Atendimento (modelo). 

• Anexo VII - Proposta (modelo).(EM CD) 

• Anexo VIII - Atestado de Visita (modelo). 

• Anexo IX - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte. 

• Anexo X - Minuta do Contrato.. 
 

1.1- CD com arquivos contendo Planilhas quantitativa/orçamentária, Cronograma, 
memorial descritivo e Projetos. 

 
2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Presidente da 
Comissão poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 
 
5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre 
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro 
será considerado especificado e válido. 
 
6 - O Presidente da Comissão, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a 
promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 
6.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 
inabilitação do licitante. 
 
7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 
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8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Montes Claros revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos licitantes. 
 
9 - O Município de Montes Claros poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
10 - Para atender a seus interesses, o Município de Montes Claros poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 
limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93. 
 
11 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como 
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
 
 
 

Montes Claros- MG, 11 de Julho de 2014. 
 

_______________________ 
Nilma Silva Antunes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
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ANEXO I 
TREMO DE REFERÊNCIA  

 
Termo de Referência 
 
1. Setor solicitante 
1.1. Secretaria Adjunta de Obras e Regulação  
 
2. Objeto 
2.1. Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica, 
urbanização e drenagem geral em ruas no perímetro urbano de Montes Claros, com 
fornecimento parcial de materiais em conformidade com as especificações técnicas a 
seguir. 
 
2.2 DRENAGEM 
O Projeto de Drenagem deverá ser com base nos resultados alcançados nos Estudos 
Hidrológicos e nas características indicadas no Projeto Geométrico das ruas a serem 
drenadas de uma determinada bacia. 
 
2.3 DRENAGEM 
A drenagem da plataforma será determinada apenas com a utilização de bocas- de-lobo 
simples e duplas colocadas convenientemente nas sarjetas dos bordos, considerando uma 
faixa máxima de inundação fora da faixa de tráfego rápido, a ser definida no projeto 
geométrico das vias. 
Para a condução do excesso de fluxo superficial que atinge a plataforma da via serão 
implantadas sarjetas de concreto com 0,50 metros de largura e declividade transversal de 
15% (Ver Desenho). 
 
2.4 Sarjetas 
O estudo da capacidade de escoamento das vias está condicionado à capacidade das 
sarjetas, que, na realidade, são os primeiros coletores de águas pluviais, funcionando como 
canais abertos. Essa capacidade de escoamento depende diretamente da declividade 
longitudinal da via, 
da declividade transversal da sarjeta e do coeficiente de rugosidade, sendo também função 
dos limites de conforto definidos para pedestres e veículos que utilizam as vias. 
Esses limites se traduzem pela fixação da faixa de alagamento da via admitida no projeto. Foi 
considerado o trajeto superficial na maior extensão possível, o que sob o ponto de vista 
econômico é o ideal, em virtude da redução do número de bocas-de-lobo e da extensão de 
tubulações. Tendo em vista as características da seção transversal típica das vias, optou-se 
pela utilização de sarjetas de seção triangular, com 50 cm de largura, inclinação transversal 
de 15% e altura útil de 12,5 cm. A capacidade de vazão da sarjeta é avaliada através da 
aplicação da fórmula de Manning, modificada por Izzard: 
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Admite-se o alagamento parcial da pista, limitado a uma faixa de 1,67 m, a partir da face da 
guia. Para essa faixa de inundação o valor da lâmina d'água máxima (y), considerando-se o 
abaulamento transversal das pistas igual a 3%, é de 11 cm, conforme pode ser visto na figura 
a seguir. 
 
 
 

 
 
Nota: dimensões em cm. 
 
Nesse tipo de sarjeta, composta de duas declividades, a fórmula de Izzard é aplicada 
utilizando-se o seguinte artifício de cálculo: 
Q = Q1 - Q2 + Q3 
O valor do coeficiente de rugosidade (n) é função do material de constituição do plano de 
escoamento. Considerando-se que são previstas sarjetas em concreto (n = 0,014) e 
revestimento asfáltico das pistas de rolamento (n = 0,017), a rugosidade média é obtida pela 
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ponderação desses valores em relação aos respectivos perímetros molhados, obtendo-se n = 
0,016. 
A velocidade máxima de escoamento, de modo a serem minimizados problemas devido a 
desgaste do material, é de 3,0 m/s. Considerando-se as vazões de projeto, o tipo de sarjeta 
indicado, a faixa de alagamento admitida, o abaulamento transversal das vias e o coeficiente 
de rugosidade adotado são efetuados os cálculos para análise do escoamento da sarjeta, 
constantes das planilhas apresentadas ao final deste item. 
 
2.5 Bocas-de-lobo 
 
As bocas-de-lobo foram posicionadas imediatamente a montante das curvas das guias nos 
cruzamentos, em pontos baixos do perfil, e em pontos intermediários, segundo a 
necessidade de alívio das sarjetas. 
No projeto foi adotada boca-de-lobo com grelha e abertura na guia, cantoneira montada em 
concreto, e com rebaixamento de 5 cm em relação ao fundo da sarjeta, admitindo-se a 
altura mínima de 0,80 m para a caixa de alvenaria. 
O dimensionamento das bocas-de-lobo deverá atender a metodologia exposta na publicação 
"Drenagem Urbana - Manual de Projeto", CETESB, 1986, baseada em ensaios efetuados pela 
Universidade Johns Hopkins, desprezando-se, a favor da segurança, o rebaixo de grelha, 
conforme descrito a seguir. 
 
2.5.6 Boca-de-lobo em Ponto Baixo 
A eficiência da boca-de-lobo em ponto baixo corresponde a 65% do valor teórico calculado 
para a boca-de-lobo simples e boca-de-lobo com grelha, admitindo-se o funcionamento 
como vertedor de soleira livre até o limite de 11 cm para a abertura da lâmina d'água sobre 
a grelha. 
 
− Boca-de-lobo com Abertura na Guia 
 
 

 
 
 
− Boca-de-lobo com Grelha 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

 

 

 
 
− Boca-de-lobo em Greide Contínuo 
A capacidade de engolimento da boca-de-lobo em greide contínuo é expressa por: 
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2.6 DRENAGEM DE RUAS 
O dimensionamento hidráulico das galerias de drenagem que serão implantadas no bordo 
das pistas direita e esquerda da avenida, para espera de drenagem a ser implantada 
futuramente nas ruas dos bairros vizinhos, foi feito considerando-se o movimento 
permanente uniforme com o fluxo escoando livremente no regime supercrítico ou 
turbulento. O dimensionamento hidráulico das galerias projetadas, face às descargas 
correspondentes ao período de recorrência de 10 anos, foi efetuado a partir da aplicação da 
fórmula de Manning de escoamento, associada à equação da continuidade: 

 
onde: 
 
Q = vazão, em m³/s; 
S = seção de vazão, em m²; 
Rh = raio hidráulico, em m; 
I = declividade do conduto, em m/m; 
n = coeficiente de rugosidade, adotado igual a 0,014, para tubos pré-moldados de concreto. 
Foram admitidos os seguintes critérios no desenvolvimento do projeto: 
Valor máximo de 0,90 para a relação entre o tirante d'água e o diâmetro da  
tubulação; 
Valores de 1,50 e 7,50 m/s, como limites inferior e superior da velocidade de 
escoamento, com objetivo de se evitar problemas de deposição de materiais sólidos e 
desgaste excessivo da tubulação de concreto, respectivamente; 
Diâmetro mínimo de 600 mm para as redes pluviais. 
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Foi adotado recobrimento de 0,80 metros para redes superiores a 0,80 m e recobrimento de 
1,0 m para rede de 0,60 metros. Os resultados obtidos estão mostrados nas Tabelas a seguir. 

 

 
 
 
2.7  VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DA CANALIZAÇÃO 
Considerando a vazão estimada para a bacia do Córrego Cintra (75 m3/s) foi feita uma 
verificação da capacidade hidráulica da canalização existente. As declividades de fundo são 
muito baixas e o assoreamento e depósitos de entulho dificultam ainda mais uma avaliação 
mais precisa. Considerando a declividade crítica de 0,3%, observada em vários trechos 
obteve-se uma lâmina d'água de 2,8 metros, para um coeficiente de rugosidade de 0,018. 
Nestas condições pode-se considerar a canalização suficiente, mas sem folga, para a cheia de 
50 anos de recorrência. Por se tratar de canal aberto, esta condição de operação limite sem 
folga é aceitável. No trecho logo a jusante da Rua Juramento (considerado o sentido do fluxo 
do canal), por uma extensão de aproximadamente 100 metros, a canalização existente está 
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bastante danificada, sendo necessária a sua recuperação. O desenho DRE-02, apresentado 
no Volume II – Projeto de Execução, indica esta recuperação entre a estaca 94 (pista 
esquerda) até a Rua Juramento, utilizando Colchão 
Reno argamassado, com taludes de 1,5:10 (H:V), indicando as características do projeto 
geométrico do eixo. 
No Anexo I-C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes está apresentada a nota de serviço 
referente à implantação deste trecho de canalização. 
 
2.8  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
No Projeto de Execução são apresentados os desenhos integrantes do projeto de drenagem 
com os tipos das bocas-de-lobo de drenagem das redes pluviais para drenagem das ruas. 
 
2.9 PAVIMENTAÇÃO 
O serviço desta obra constitui-se de terraplenagem visando melhoramentos no graide final 
das ruas, principalmente na seção transversal; Pavimentação constituída de regularização do 
subleito, base de brita graduada espessura 15,0 cm ; imprimação de base, pintura de ligação, 
revestimento asfáltico utilizando CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)espessura 
4,0 cm, drenagem utilizando meio fio de concreto pré-moldado, sarjetas de concreto , 
sinalização horizontal e vertical, rampas de acessibilidade ,passeios e placas orientativas. A 
seção transversal de pista de rolamento terá dimensões 
variáveis em função dos alinhamentos das ocupações. 
 
2.10 ESTUDOS GEOLÓGICOS 
Foi utilizada apenas a inspeção de campo. O Município de MONTES CLAROS – MG , ocupa 
uma área de serrado no Norte de Minas Gerais com presença exclusiva de solos argilosos; 
trata-se de uma região de relevo parcialmente ondulado. 
 
2.11 SOLOS E FUNDAÇÃO 
Predominam os solos de composição argilosa. 
2.12 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 
2.12.1 MATERIAL GRANULAR 
Em detrimento da inexistência de material adequado para a execução de base foi adotada 
como solução a execução de base de Brita Graduada. A jazida de brita calcária está situada 
próxima à Montes Claros com DMT distintos para cada bairro. 
2.12.2 MATERIAL PÉTREO 
A pedra para revestimento asfáltico, base e concretos será proveniente de pedreiras de 
rocha calcaria situada em Montes Claros. 
 
2.13 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
Os Estudos Topográficos foram realizados de acordo com os métodos convencionais, numa 
condição imposta pela situação existente, respeitando os alinhamentos horizontais (casa, 
poste, etc.) e verticais (altura das casas em relação à rua). Os Estudos Geotécnicos foram 
executados obedecendo a seguinte orientação: 
- Estudos das Características do Subleito 
- Estudos dos Materiais para a pavimentação. 
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2.14 METODOLOGIA 
 
2.14.1 SUBLEITO 
Para Estudo do Subleito foram feitas sondagens nas ruas, de maneira a se obter 
representatividade das amostras. O material excedente até a cota do subleito será removido 
e transportado até local de bota fora definido pela PMMC através da Secretaria de Serviços 
Urbanos, até uma distância de 5,0 km. 
 
2.15 MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO 
 
2.15.1 BASE 
A ausência de Ocorrência de material estabilizado para a base (Cascalho) e a complexidade 
dos fatores e normas ambientais motivaram a opção de execução de base utilizando 
material britado ( brita graduada ) com espessura média de 15,0 cm (quinze).  
 
2.15.2 PEDREIRA 
Devido à pequena quantidade de material de pedreira que será utilizado na obra, situação 
que inviabiliza a montagem de um britador, a pedra será fornecida por Mineradoras 
existente na cidade de Montes Claros-MG, que produzem materiais adequados com as 
normas de pavimentação do DER-MG.  
 
2.16 PLANIMETRIA 
A Planimetria foi determinada para o total aproveitamento das ruas existentes, com o eixo 
posicionado de forma a permitir melhor adaptação Geométrica, entre pavimentação, 
dispositivos de drenagem, passeios e rampas. 
 
2.17 ALTIMETRIA 
O projeto altimetria corresponde ao greide do pavimento acabado. 
Procurou-se acompanhar o perfil existente, com pequenas variações na declividade 
longitudinal visando direcionar as águas pluviais. 
 
2.18  SEÇÃO TRANSVERSAL 
A Seção Transversal foi determinada em função dos obstáculos existentes e características 
peculiar de cada logradouro. As largura são variáveis, conforme 
relação de ruas e memora de cálculo , em função dos alinhamentos irregulares das casas 
existentes. Foi considerada declividade transversal de 3,0% para cada bordo. 
 
2.19 INTERSEÇÕES 
As Interseções serão executadas respeitando a condição de drenagem. 
 
2.20 TERRAPLENAGEM 
 
2.20.1 MATERIAL DO SUBLEITO. 
A critério da fiscalização, não será necessária a substituição do material do subleito apenas a 
sua regularização após execução da terraplenagem e definição do greide. 
 
2.20.2 BOTA FORA 
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Resultará da quantidade de material escavado que não terá utilidade para a obra, este 
excedente será encaminhado para locais indicados pela Prefeitura Municipal de MONTES 
CLAROS – MG, através da Secretaria Municipal de serviços Urbanos, com DMT máximo de 
5,0 km depositados de forma a não agredir o meio-ambiente. 
 
2.20.3 ESPECIFICAÇÕES DE TERRAPLENAGEM 
A execução da Terraplenagem deverá atender as normas técnicas para construções desta 
natureza. A energia da compactação na camada final será referente a 95 % do Proctor 
Normal. 
 
2.20.4 CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL 
Com base nas sondagens com pás e picaretas, ficou constatados que 100 % do material a ser 
escavado é argiloso e de primeira categoria. 
 
2.21  PAVIMENTAÇÃO - DIMENSIONAMENTO 
 
Partindo dos resultados dos estudos Geotécnicos e, pôr se tratar de vias secundárias e com 
tráfego local de média intensidade, foram adotados os tipos de pavimentos, espessuras e 
constituição das camadas: 
 
2.22 REVESTIMENTO 
A base será em material britado ( Brita Graduada) com espessura média de 15,0 ( Quinze) 
cm , material proveniente de pedreiras instaladas em Montes Claros-MG. 
O revestimento será constituído de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 
espessura média de 4,0 cm, executada de acordo com as normas técnicas do DER-MG, para 
este tipo de serviço. 
A imprimação sobre a base acabada e limpa será executada utilizando asfalto Diluído CM-30, 
numa taxa de 1,00 a 1,20 litros por m2 
A pintura de ligação será executada sobre a Imprimação utilizando Emulsão asfáltica RR-2C 
diluída 50% com água. 
O CBUQ será produzido em Usinas de asfalto a serem instaladas na própria mineradora, 
visando anular o custo de transporte de agregado até a usina. Os agregados a serem 
utilizados no CBUQ serão provenientes de pedreiras instalada na cidade de Montes Claros – 
MG que atendam as normas e especificações do DERMG. O aglutinante será o CAP(Cimento 
Asfalto Petróleo) com taxa média de 5% em peso. 
Todos os materiais betuminosos a serem utilizados na imprimação, pintura de ligação e 
CBUQ , para efeito de transporte, serão considerados da Refinaria Gabriel Passos situada em 
Betim(MG) e com DMT de 470,0 Km até Montes Claros. 
 
2.23 OBRAS COMPLEMENTARES 
 
2.23.1 MEIO FIO  
Está previsto em ambos os lados de todas as ruas a serem pavimentadas a execução de meio 
fio em concreto com dimensões padrão PMMC e com altura média de espelho não superior 
à 17 cm. Em todas as Esquinas os meios fios serão rebaixados e com rampas para 
atendimento aos portadores de deficiências físicas. 
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2.23.2 SARJETAS 
Está previsto em ambos os lados de todas as ruas a ser pavimentadas a execução de sarjetas 
de concreto moldadas “in locu” com largura de 50 cm. 
 
2.23.3 PASSEIOS 
Será executado em ambos os lados de todas as ruas a serem pavimentadas, a execução de 
passeios em concreto com largura de 1,20 m , para favorecer e facilitar o uso de portadores 
de deficiências físicas. 
 
2.23.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
A sinalização Estratigráfica Horizontal será executada em marcas viárias com demarcação de 
pavimento (linhas de eixo, linhas de continuidade, linhas de retenção e legendas) com tinta a 
base de resina acrílica padrão ABNT 8169. 
 
4  JUSTIFICATIVA 
É dever do Poder Público o investimento e manutenção das vias públicas. A execução do 
objeto supra descrito é de suma importância, para melhoramento de acessibilidade e de 
locomoção dos cidadãos, evitando transtornos causados pelas más condições das vias não 
pavimentadas melhorando também a qualidade de vida da população. A presente 
contratação se justifica face ao interesse público de executar-se a manutenção e 
conservação de todos os arruamentos da cidade. 
 
5. Especificações Técnicas / Estimativa de custo 
 

Lotes Item Serviço 
Valor Estimado do 
Item (R$) 

Valor Estimado do 
Lote (R$) 

1 Drenagem 2.127.832,60 1. 
VIAS DA REGIÃO 
SUL 2 Pavimentação 4.271.884,98 

6.399.717,58 

1 Drenagem 2.330.720,22 2. 
VIAS DA REGIÃO 
SUDOESTE 2 Pavimentação 4.048.041,71 

6.378.761,93 

1 Drenagem 2.635.051,61 3. 
VIAS DA REGIÃO 
SUDESTE 2 Pavimentação 4.943.414,88 

7.578.466,49 

1 Drenagem 2.939.383,07 4. 
VIAS DA REGIÃO 
NORTE 2 Pavimentação 4.719.571,60 

7.658.954,67 

1 Drenagem 2.736.495,43 
5. 
VIAS DA REGIÃO 
LESTE 

 2 Pavimentação 

8.127.596,89 
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1 Drenagem 2.533.607,84 6. 
VIAS DA REGIÃO 
NORDESTE 2 Pavimentação 5.301.564,15 

7.835.171,99 

1 Drenagem 4.156.708,67 7. 
VIAS DA REGIÃO 
NOROESTE 2 Pavimentação 5.838.788,09 

9.995.496,76 

Total    53.974.166,31 

 
5.1  Serão desclassificadas propostas que apresentarem valores maiores que os estimados 
para cada lote. 
5.2 As Planilhas Orçamentárias e o Cronograma Físico Financeiro estarão disponíveis em 
forma de anexo (podendo ser em CD). 
 
6 – DOS PRAZOS  
6.1 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:  
6.1.1- O prazo para execução do objeto desta CONCORRÊNCIA será de 24 (vinte e quatro) 
meses e de acordo com o especificado no preâmbulo do edital, conforme os serviços 
indicados em cada Lote, inclusive mobilização, contados a partir da emissão da ordem de 
serviço, com fundamento no art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.  
6.1.2 – As ordens de serviço poderão ser emitidas simultaneamente para todos os lotes 
(regiões) devendo o licitante observar sua capacidade técnica e operacional na formulação 
de sua proposta. 
6.1.3 - As ordens de serviço poderão ser fracionadas, contemplando um ou vários 
logradouros de um mesmo lote. Após a emissão da primeira ordem de serviço o licitante 
tem o prazo máximo de 15 (quinze) dias para iniciar a execução dos serviços. 
6.1.4 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras admitem ser prorrogados a 
critério da secretaria solicitante, fundada em conveniência administrativa, desde que ocorra 
algum dos motivos a seguir:  
(a) alteração do projeto ou especificações, pela secretaria solicitante;  
(b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;  
(c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração;  
(d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos em 
Lei;  
(e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;  
(f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 
6.2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
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6.2.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de sua assinatura, com fundamento no art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/93.  
6.3 – Os prazos aqui definidos poderão ser prorrogados a critério da secretaria solicitante, 
fundada em conveniência administrativa, por motivo de força maior ou caso fortuito, 
devidamente fundamentado na Lei 8.666/93.  
6.4 - Toda alteração de prazo, seja de execução, seja contratual, deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela secretaria solicitante.  
6.5 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das penalidades 
cabíveis previstas no Edital e disposições da Lei 8.666/93. 
 
7 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
 
7.1 - A Licitante tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial 
Descritivo, e as demais condições estabelecidas no Edital. 
7.2 - A licitante tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa 
execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e empregando 
somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características especificadas do 
Memorial. 
7.3 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra 
alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita 
à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos 
emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou 
equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo 
desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para 
que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações 
de prazos.  
7.4 - A licitante deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; 
mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas 
de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de 
qualquer empregado da licitante por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com 
presteza e eficiência. 
7.5 - A licitante tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente  em relação 
aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros; 
7.6 - A licitante tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a 
licitante e a PMMC, com o registro de informações como: 
a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção; 
b) comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da 
Fiscalização; 
c) andamento geral da obra e outras informações. 
7.7 - A licitante tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos 
suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da 
obra. 
7.8 - É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante 
prévia e expressa anuência da licitante sub-empreitada de serviços especializados, 
permanecendo a licitante com responsabilidade perante a Prefeitura. 
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7.9 - Fica desde já autorizada a subcontratação dos serviços de sinalização viária. 
7.10 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições 
referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de 
trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço 
durante o período de execução. 
 
7.11 - A licitante deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente 
aquelas relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados 
todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de 
segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, 
botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros 
que se fizerem necessários. 
7.12 - A licitante é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução da obra. 
7.13 - A licitante tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de 
Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de 
execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como 
apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e 
das subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das 
importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificado. 
7.14 - A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser 
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências 
técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários. 
7.15 - Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 
mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem 
como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou 
federais, correrão por conta da licitante. 
7.16 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a licitante deverá 
obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de 
Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem 
como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante 
estes órgãos e concessionárias. 
7.17 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores da PMMC, bem como 
dos órgãos de controle e representantes da Caixa Econômica Federal, ao local da obra, bem 
como aos seus documentos e registros contábeis. 
7.18 - A licitante ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou à 
Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços 
contratados. 
7.19 - A licitante é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma 
físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra. 
7.20 - Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 
serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o 
emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e 
em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, 
arcando a licitante com o ônus decorrente do fato. 
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7.21 - A licitante tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado 
de limpeza durante o prazo de execução da obra. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na instalação do 
objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 
8.2 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
8.3 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da(s) obra(s). 
8.4 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos 
prazos determinados. 
8.5 - Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto. 
8.6 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.  
 
9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do objeto licitado correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: Função Programática: 0203.06.17.512.55.1.67 – Elemento de 
Despesa: 449051010000 – Ficha: 793 (Drenagem Pluvial); Função Programática: 
0203.06.15.451.16.1.69 – Elemento de Despesa: 449051010000 – Ficha: 702 (pavimentação 
de vias Urbanas). 
 
9. HABILITAÇÃO 
Conforme o Edital. 
 

________________________ 
Fabiano de Oliveira 

Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 
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ANEXO II 
PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA 

 

• Disponível em CD-ROM. 
 
 
 

 

ANEXO III 
CRONOGRAMA 

 

• Disponível em CD-ROM. 
 
 

 
 

ANEXO IV 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

• Disponível em CD-ROM. 
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ANEXO V 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0265/2014 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2014 
 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
  
 
 
CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
 
 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)__________________, portador da Cédula de 
identidade nº _________e CPF nº ___________, a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Montes Claros, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
0001/2014, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, 
dentre outros poderes, o de renunciar ao ou desistir do direito de interposição de Recurso, 
bem como receber intimações. 
 
 
 
 
   _____________,em _____de __________________de 2014 
 
 
    ___________________________ 
    Assinatura do representante legal 
    Nome: 
    RG.: 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 
 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o no. _______, 
localizada na _________________________________________, por intermédio do seu 
representante legal ou procurador declara ao Município de Montes Claros/MG que atende a 
todas as condições de habilitação do Processo Licitatório no. 0265/2014, na modalidade de 
Concorrência Pública no. 0001/2014, e se compromete a prestar os serviços que lhes forem 
adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderado qualquer erro 
que porventura houver cometido na elaboração da proposta. 
 
Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
Declara ainda, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 
8.666/93, que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da 
Contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisões. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 
 

Loca e data: ____________-___, ____ de _________ de 2014. 
 
 
 

 
    ___________________________ 
    Assinatura do representante legal 
    Nome: 
    RG.: 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
PROPOSTA 

 
 

• Disponível em CD-ROM. 
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ANEXO VIII 
ATESTADO DE VISITA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0265/2014 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2014 
 
 
 

ATESTADO DE VISITA 
 
 
 
ATESTAMOS, em atendimento ao Capitulo V, item 8 (oito) do Edital da Concorrência Pública 
Nº 0001/2014, que a empresa __________________, CNPJ nº ___________, devidamente 
representada no ato pelo Sr _____________, portador da Cédula de Identidade RG nº 
____________ e do  CPF nº ____________, e/ou CREA nº _____________, visitou os locais 
onde serão realizadas as obras, objeto da licitação, ficando ciente de todas as condições 
gerais e peculiares do local dos serviços, não podendo invocar nenhum desconhecimento 
posterior quanto as mesmas. 
 
 
 

Loca e data: ____________-___, ____ de _________ de 2014. 
 
     
 
 
 
Acompanhamento Técnico 
Nome: 
Cargo: 
CREA: 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
____________________, inscrito no CNPJ n º _____________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a) _____________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________ e inscrito(a) no CPF nº ______________, DECLARA 
que detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 

Loca e data: ____________-___, ____ de _________ de 2014. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
Observação: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO X 
MINUTA DE CONTRATO  

 
Processo nº. 0265/2014 
Concorrência Pública nº. 0001/2014 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº P____14. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES, REPRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO. 
 

1.1. São partes o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, de ora em diante denominado 
CONTRATANTE, estabelecido na Av. Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, Montes Claros/MG, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.678.874/0001-35, neste ato representado pelo Secretário 
Adjunto Municipal de Obras e Regulação, Sr. _______________________, por delegação de 
poderes, na forma do  Decreto  Municipal  nº 2.987 de 10/01/2013, e como CONTRATADA, a 
sociedade empresária ______________, estabelecida na cidade de ______, na Rua 
____________, n° ___,no  Bairro ____________, CEP:  ____________, inscrita no CNPJ sob o 
n° _________________, por seu representante legal ao final assinado, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

 
1.2. O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em ____/_____/20___, 
Edital de Concorrência Pública nº 0001/2014, homologada pelo Prefeito Municipal em 
____/___/20___, em despacho exarado às fls. ______ do processo próprio. 
 
1.3. As partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Lei Federal nº 9.648/98 e à Lei Estadual nº 13.994/2001, no que 
couber e as cláusulas do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO. 
 
2.1. É objeto do presente contrato a execução, em regime de empreitada do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM GERAL EM RUAS NO 
PERIMETRO URBANO DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, 
conforme planilhas e especificações constantes do Edital de Concorrência Pública nº 
0001/2014 que passam a fazer parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento será realizado através de medições por etapas dos serviços concluídos 
sendo liberado após a conclusão de cada etapa, de acordo com o cronograma físico-
financeiro. 
 
3.2 – A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de 
documento escrito a Secretaria de Obras e Regulação e processadas regularmente pela área 
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técnica da PMMC, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária a 
verificação da respectiva medição. 
 
3.3 - No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Adjunta de Obras e 
Regulação a devolverá à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova 
medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria Adjunta de Obras e Regulação terá o prazo 
novamente de cinco dias para confirmar ou não o aceite. 
 
3.4 – Aceita a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento será 
efetuado no prazo de __ (____) dias após a aprovação da fiscalização, contados da data de 
recebimento da fatura. 
 
3.5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura. 
 
3.6 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com 
base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao 
mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado 
pela situação prevista no capítulo XIII, item 5. 
 
3.7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras. 
 
3.8 - A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a: 
3.8.1 - apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E. I) na 
Receita Federal para fins Previdenciários.   
3.8.2 - retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
incidentes sobre a obra ou a prestação do serviço. 
3.8.3 - A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela 
Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e 
contribuições sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E DOTAÇÃO 
 
4.1. O valor deste Contrato é de R$ __________ (______________). 
 
4.2. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão á conta das dotações 
orçamentárias: Função Programática: 0203.06.17.512.55.1.67 – Elemento de Despesa: 
449051010000 – Ficha: 793 (Drenagem Pluvial); Função Programática: 
0203.06.15.451.16.1.69 – Elemento de Despesa: 449051010000 – Ficha: 702 (pavimentação 
de vias Urbanas). 
 
CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
5.1. Como garantia de execução do contrato, a contratada deverá depositar na Tesouraria do 
Município de Montes Claros/MG, precedendo a assinatura do contrato, quantia equivalente 
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a 5% (cinco por cento) do valor contratual, numa das modalidades previstas no § 1º do art. 
56, da Lei nº 8.666/93. 
 
5.2. A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato. 
 
5.3. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela Diretoria 
de Projetos e Custos, do Termo de Recebimento Definitivo -TRD. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS 
 
6.1. A contratada executará os serviços observando rigorosamente os prazos estabelecidos 
neste edital. 
6.1.1. A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendida às 
conveniências administrativas. 
6.1.2. Os serviços serão iniciados no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de 
recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de início. 
6.1.3. Os serviços deverão estar concluídos no prazo de ____ (_________) meses, 
consecutivos, contados da data de recebimento, pela Contratada, da ordem de início, 
podendo ser prorrogado ou suspenso por motivo de força maior ou caso fortuito, nos 
termos da lei, por decisão prévia e expressa do Contratante. 
6.1.4. A prorrogação do prazo do serviço poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1. O presente contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no art. 65 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93, com redação dada pelo art. 1º da Lei Federal nº 9.648/98. 
 
CLÁUSULA OITAVA-FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
8.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste contrato serão feitos 
pelo contratante, através da Secretaria Municipal Adjunta de Obras e Regulação, segundo o 
disposto nos arts. 66 e 67, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – NOVAÇÃO 
 
9.1. Qualquer tolerância por parte do contratante na exigência do cumprimento do presente 
contrato não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser 
exigida a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO 
 
10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73 e 74, da Lei 
nº 8.666/93. 
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10.2. No tocante aos serviços executados pela contratada, estes serão recebidos pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Obras e Regulação, conforme procedimentos descritos no 
Termo de Referência deste Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
11.1. A contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto 
contratado, responderá pela qualidade e correção dos serviços, nos termos da legislação 
pertinente. 
 
11.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a 
Contratada ficará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o Município de Montes 
Claros/MG, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
obedecidos os seguintes critérios estabelecidos pelo art. 38, inciso IV do Decreto nº 45.902, 
de 27 de janeiro de 2012 e 44.515, de 14 de maio de 2007: 
12.2.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 
12.2.2. Multa, nas seguintes condições: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços 
não cumpridos; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa 
do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada 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 contratadas; 
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, e 
no art. 38, inciso IV do Decreto nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012; 
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos 
prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no inciso II do 
art. 54 do Decreto nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 
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12.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 12.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será 
descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela 
Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente. 
 
12.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a 
possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 12.2.1 a 12.2.4, o servidor público 
responsável pelo atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total do 
serviço emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará à Secretaria Municipal 
Adjunta de Obras e Regulação. 
 
12.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento 
administrativo, de ofício ou por provocação do Departamento Jurídico da CPLJ, Secretaria de 
Planejamento e Gestão. 
 
12.6. As sanções previstas nos itens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4, poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no 12.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
12.7. Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO 
 

13.1. É vedada a subcontratação, ou seja, o Contrato não poderá ser cedido ou transferido 
no todo ou parcialmente, exceto em casos extrema e inafastável razão de interesse público, 
quando somente será admitido por autorização expressa e fundamentada da autoridade 
municipal competente. 
13.1.2. Na hipótese aludida no item anterior, a cessão do contrato poderá ocorrer desde que 
o pretenso cessionário preencha todos os requisitos exigidos no Edital; 
13.1.3. A subcontratação poderá ocorrer na forma do item 13.1, no todo ou em parte do 
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuação dos 
subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o município de Montes Claros-MG. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
 

14.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos arts. 77 a 
80 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– VIGÊNCIA 
 

15.1. O prazo de vigência deste Contrato será de __ (_____) meses, contados da data do 
recebimento, pela contratada, da respectiva ordem de serviço. 
 

15.2. A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do 
Contratante, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– FORO 
 

16.1. Para solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro de Montes 
Claros/MG, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Montes Claros/MG, _____ de ______ de 2014. 
 
 
 

____________________________________ 
Secretário Municipal Adjunto de Obras e Regulação 

 
 
 

______________________________ 
Contratada 

Rep. Legal: _____________________ 
CPF/MF: _______________________ 

 
 
 
 
 

Testemunhas: 
_______________________________ 
Nome: __________________________ 
CPF/MF: ______________ 
_______________________________ 
Nome: __________________________ 
CPF/MF: ______________ 

 


