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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2.012 

PROCESSO Nº 0101/2.012 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA,  COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. 

 
A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de 
Montes Claros - MCTrans, por sua Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos – 
CPLJ , torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando 
LICITAÇÃO , na modalidade de TOMADA DE PREÇOS , do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL , no regime de EMPREITADA POR  PREÇO UNITÁRIO e pagamento por 
MEDIÇÃO MENSAL , para a contratação de empresa para prestação de serviços de 
execução de faixa elevada, com fornecimento dos mat eriais , conforme especificado 
no Anexo I – projeto , de acordo com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e 
legislação complementar vigente, observadas, ainda, as condições do presente Edital e 
seus Anexos. 
 
A Documentação e a Proposta deverão ser apresentada s em 02 (dois) envelopes 
opacos, fechados e rubricados, até as 17:00 horas d o dia 12/09/2.012 , na sede da 
MCTrans , à Avenida Osmani Barbosa, nº 596 – Bairro Planalto, Montes Claros – MG, aos 
cuidados da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS – CPLJ,  
mediante adequado protocolo de recepção. 
 
O aviso sobre o presente Edital, o resultado dos julgamentos de habilitação e de 
classificação e os recursos serão publicados no DOE – Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, afixados no Quadro de Avisos  na sede da MCTrans  e, a critério da CPLJ , 
poderão ser divulgados pela INTERNET. 
 

Site: www.montesclaros.mg.gov.br ou www.mctransonline.com.br 
 
A sessão de abertura dos ENVELOPES nº 01 – Document os para Habilitação, está 
prevista para o dia 13/09/2.012,  às 09:00 horas , na Sala de Licitações, no endereço 
acima definido, em sessão pública, sendo processada pela COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS. 
 
Integram este Edital: 
 
ANEXO I  - PROJETO  
ANEXO II  - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO III  - PLANILHA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 
ANEXO IV - PLANLHA DE REFERÊNCIA DE CUSTOS 
ANEXO V - MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO 
ANEXO VI - MODELO DA DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
ANEXO  VII -   MODELO DO TERMO DE VISTORIA 
ANEXO VIII -   NORMAS BÁSICAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA 
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CAPÍTULO 1 
OBJETO 

 
1.1 – Do objeto 
 
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para a Prestação de serviço 
de execução de faixa elevada, com fornecimento dos materiais , sob o regime de 
empreitada por preço unitário e pagamento por medição mensal, conforme indicado no 
Anexo I  – Projeto , de acordo com as condições determinadas no presente Edital e nos 
demais Anexos que o completam. 
 
1.2 – Do detalhamento dos prazos  
 
1.2.1 – Prazo de vigência da contratação 
 
O serviço, objeto da presente TOMADA DE PREÇOS  será contratado por um prazo de 
05 (cinco) meses , contado a partir da assinatura do respectivo Contrato. 
 
1.2.2 – Prazo de mobilização 
 
1.2.2.1 – O prazo máximo para mobilização da empresa vencedora da licitação, 
denominada ADJUDICATÁRIA , para o início da atividade, não poderá exceder a 05 
(cinco) dias  consecutivos, contados da assinatura do Contrato; 
 
1.2.3 – Prazo de efetivação do serviço 
 
1.2.3.1 – O serviço deverá ser efetivado mediante o recebimento da Ordem de Serviço – 
OS expedida pela DTSV – Diretoria de Trânsito, Sistema Viário e Educação para o 
Trânsito da MCTrans , em cujo teor constarão as descrições e os prazos determinados ou 
previstos para a execução do serviço nela indicado. 
  

CAPÍTULO 2 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 – Poderão participar da presente licitação 
 
2.1.1 – As empresas interessadas e legalmente constituídas, que operem no ramo do 
objeto ora licitado e satisfaçam integralmente às condições estabelecidas no presente 
Edital e seus Anexos. 
 
2.2 – Dos impedimentos à participação 
 
2.2.1 – A participação nesta licitação estará impedida às empresas que, na data prevista 
neste Edital para a entrega das propostas, se encontrarem em qualquer uma das 
seguintes situações: 
 
a) Com falência decretada ou concordata; 
 
b) Declaradas inidôneas  por qualquer Órgão Público; 
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c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar com a Administração Pública 

Municipal ou qualquer de suas unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 
 
d) Em funcionamento sob regime de consórcio. 
 
2.3 – Do endereçamento e protocolização dos envelop es 
 
2.3.1 – Os Documentos para Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues 
no Protocolo Oficial da MCTrans , até as 17:00 horas do dia 12/09/2.012 , em envelopes  
distintos, fechados, rubricados e identificados da seguinte forma: 
 
2.3.1.1 – Em cada envelope, respectivamente, em sua parte externa e frontal, deverão 
constar os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2.012 – PROCESSO Nº 0101/2.012 

Documentos para Habilitação 
À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS 
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros - MCTrans  
Data da sessão de abertura:  13/09/2.012 
Horário de início dos procedimentos: 09:00 horas  
Local: Sala de Licitações da MCTrans  
Endereço:  Avenida Osmani Barbosa, nº 596 - Planalto 
 39404-533 — Montes Claros — MG 

Nome/Razão Social da Licitante: 
CNPJ: 

 

ENVELOPE Nº 02 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2.012 – PROCESSO Nº 0101/2.012 

Proposta Comercial 
À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS 
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros - MCTrans  
Data da sessão de abertura:  13/09/2.012 
Horário de início dos procedimentos: 09:00 horas  
Local:  Sala de Licitações da MCTrans  
Endereço:  Avenida Osmani Barbosa, nº 596 - Planalto 
 39404-533 — Montes Claros — MG 

Nome/Razão Social da Licitante: 
CNPJ: 

 
2.3.2 – Não serão aceitos Documentos para Habilitaç ão ou Proposta Comercial 
enviados por fax, telex ou por qualquer tipo de cor reio eletrônico, admitindo-se a 
condição prevista no subitem 2.3.3 ; 
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2.3.3 – Os envelopes de Documentação e Proposta, quando enviados por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras, etc.), somente serão 
considerados para a licitação se derem entrada no Protocolo Oficial da MCTrans  até a 
data e hora definidas no subitem 2.4.1, independentemente da data e horário da 
postagem; 
 
2.3.4 – Ao apresentar os envelopes de “Documentação” e de “Proposta” a LICITANTE  
estará se submetendo automaticamente às condições estabelecidas para esta Licitação, 
bem como às normas aplicáveis da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores 
modificações e legislação complementar aplicável. 
 
2.4 – Dos representantes legais e mandatários das l icitantes 
 
2.4.1 – As empresas interessadas deverão indicar um representante, que terá 
competência para intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, bem como no 
acompanhamento da execução do objeto contratado e responder, para todos os efeitos, 
no presente momento ou a posteriori, por sua representada; 
 
2.4.2 – Os representantes deverão se apresentar na data e hora estipuladas para a 
abertura dos envelopes, munidos do documento de credenciamento indicado no subitem 
2.4.3 e do protocolo de entrega dos envelopes endereçados, conforme instruções 
contidas no subitem 2.3. 
 
2.4.3 – O instrumento que comprovará a representatividade da LICITANTE  será: 
 
a) para procurador - Procuração ou Carta de Credenciamento, com firma reconhecida 

do outorgante; 
 
b) para proprietário - Contrato Social e última alteração devidamente registrada; 
 
• O representante (proprietário ou procurador) deverá estar munido de documento hábil 

de identificação para, se convocado para tal, identificar-se. 
 
2.4.4 – A qualquer momento, durante a fase do processo licitatório ou execução do objeto, 
a interessada poderá substituir seu representante, nomeando novo representante ou 
procurador; 
 
2.4.5 – A ausência do credenciamento não constituirá motivo para inabilitação ou 
desclassificação de proposta da LICITANTE , também não o será, se o referido 
documento estiver inserido em qualquer dos envelopes obrigatórios; 
 
2.4.6 – Nas sessões, somente será admitida a participação ativa de um único 
representante credenciado de cada LICITANTE , durante os trabalhos. Outros 
representantes de uma mesma empresa não estarão impedidos de assistir normalmente 
às sessões, entretanto, somente poderão se manifestar por intermédio do representante 
credenciado; 
 
2.4.7 – Não apresentando o credenciamento, a LICITANTE  ficará sem representante 
perante a Comissão, não podendo fazer consignar em Ata, suas observações, rubricar 
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documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo a situação 
até que esta necessidade seja atendida. 

 
CAPÍTULO 3 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E CONDIÇÕES DE APRESENT AÇÃO 
 
3.1 – Da apresentação dos documentos habilitatórios  
 
3.1.1 – O ENVELOPE Nº 01 deverá conter os seguintes  documentos obrigatórios, 
todos com os prazos de validade em vigor: 
 
3.2 – Habilitação Jurídica 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual, com apresentação da cédula de 
identidade, 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhados 
de documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
d) certificado de registro no Cadastro Geral de Fornecedores - CGF da MCTrans , em 
vigor na data de apresentação da proposta; 
 

• A documentação de habilitação jurídica deverá comprovar atividade pertinente ao 
objeto da presente licitação. 

 
3.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
estabelecimento que participará da licitação, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 
748 de 28/06/2007. 
 

• A Comissão Permanente de Licitações efetuará consulta ao site da Receita Federal 
na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução 
Normativa da RFB nº 748 de 28/06/2007. 

 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
 
C) Para fins de comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser 
apresentada a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados 
pela Secretaria da Receita Federal. 
 
d) Também faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Federal a Certidão quanto 
à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
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e) Para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal 
deverão ser apresentadas certidões emitidas pelas Secretarias competentes do Estado e 
Municipal, respectivamente. 
 
f) Certificado de Regularidade Fiscal relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 
g) Certidão Negativa de Débito (CND) INSS, emitida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social.  
 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT). 

 
i) Declaração de que não emprega menores de 18 anos; 
 
3.4 - Idoneidade Financeira. 
 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, comprovados mediante cópia das páginas do Livro 
Diário registrado no órgão competente , onde estejam transcritos: 
 
 a) o Balanço Patrimonial; 
 b) as Demonstrações de Resultado; 
 c) os Termos de Abertura e de Encerramento. 
 
• No caso das Sociedades Anônimas, além dos documentos indicados anteriormente, 
também,  a cópia da publicação do Balanço em órgão oficial da imprensa, na forma da 
Lei; 
 
• O Balanço Patrimonial e as Demonstrações deverão estar assinados pelo contabilista 
responsável técnico, com identificação do seu número de registro no CRC e também 
pelos responsáveis pela empresa; 
 
3.5 – Prova de capitação e idoneidade técnica 
 
3.5.1 - Apresentação de Certidão de Registro no CREA, nos termos do artigo 69, da Lei 
5.194, de 24/12/66, e quitação da anuidade da empresa e de seu responsável técnico na 
entidade profissional. 
 
3.5.2 - Apresentação de Atestados, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da presente licitação, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico do CREA, em nome do referido profissional que será o 
coordenador da equipe, comprovadamente integrante do quadro permanente da licitante, 
e também na condição de responsável técnico da mesma; 
 

• O (s) Atestados deverão especificar o tipo de atividade executada, local, natureza, 
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escopo, prazo e outros dados característicos, além do nome e endereço do 
emissor; 

 
• O (s) Atestados apresentados deverão ser de obras iguais ou semelhantes ao 

objeto ora licitado; 
     

• Deverá ser apresentada em um único Atestado, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico do CREA, obra executada pela LICITANTE , cujos 
serviços de execução de faixas foram em quantidades iguais ou superiores as 
indicadas no Anexo III  – Planilha para Cotação de Preços; 

 
 
3.5.2.1 – A comprovação de vínculo do responsável técnico, coordenador da equipe, 
deverá ser feita através de cópias da CTPS. 
 
3.5.2.2 – Caso o responsável técnico seja sócio da empresa, a comprovação do vínculo 
será feita através da apresentação do contrato social da mesma.  
 
3.5.3 – Apresentação de Termo de Vistoria expedido pela MCTrans, demonstrado no 
Anexo VII , comprovando que o coordenador da equipe, indicado pela Licitante, realizou 
vistoria técnica. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das 
condições atuais das vias públicas da cidade. 
 
3.5.3.1 – Na vistoria técnica constante deste item, o responsável técnico, coordenador da 
equipe deverá estar credenciado, portando certidão de registro e quitação do CREA. 
 
3.5.3.2 – A vistoria técnica  deverá ser agendada com antecedência pelo telefone nº (38) 
3215-6960, ramal nº 209, com a Sra. Ana Luisa Pires, para o seguinte dia: 04 de 
setembro de 2.012  e será realizada no horário de 8:00 às 12:00  horas. 
 
3.5.4 – Apresentação de Declaração da LICITANTE , de inexistência de fatos impeditivos 
à sua participação neste certame e de possuir instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação, conforme 
Anexo VI  deste Edital. 
 
 

CAPÍTULO 4 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
O ENVELOPE Nº 02 deverá conter a Proposta Comercial , conforme subitens a 
seguir: 
 
4.1 – PROPOSTA COMERCIAL  com identificação da LICITANTE , datada e devidamente 
assinada pelo (s) representante (s) legal (ais), sem emendas, rasuras ou entrelinhas que 
dificultem a sua exata compreensão; 
 
4.1.1 – Os preços propostos serão expressos em Reais (R$) e neles deverão estar 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias e previstas para prestação 
dos serviços licitados, nos moldes do Anexo IV  – Planilha de Referência de Custos, e 
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constituirão a única remuneração pelos serviços/fornecimentos prestados durante a 
vigência do Contrato. 
 
4.1.2 – A PROPOSTA COMERCIAL  deverá: 
 
a) ser detalhada tanto quanto necessário, de modo a não deixar dúvidas para a avaliação; 

b) referir-se a todo o objeto especificado neste Edital e seus Anexos; 

c) ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação no 
Protocolo; 

d) ter todas as suas páginas rubricadas e, de preferência, numeradas seqüencialmente; 

e) apresentar preço unitário e total para cada item ofertado; 

f) apresentar preço global grafado numericamente e por extenso. 

 
CAPÍTULO 5 

PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
 
5.1 – A licitação será processada em 2 (duas) fases: 
 

• 1ª Fase – Com a abertura dos Envelopes nº 01, contendo os Documentos para 
Habilitação; 
• 2ª Fase – Com a abertura dos Envelopes nº 02, contendo a Proposta Comercial 
das proponentes habilitadas . 

 
5.2 – O recebimento prévio dos envelopes será feito de conformidade com o disposto no 
subitem 2.3.1; 
 
5.3 – A abertura dos ENVELOPES Nº 01 – Documentos para Habilitação, será feita no 
dia, local e hora indicados neste Edital, em sessão pública, dirigida pela Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, que procederá à conferência e 
rubrica dos documentos e dará vista dos mesmos aos representantes das LICITANTES  
presentes, para que rubriquem e façam suas observações que serão consignadas em 
Ata; 
 
5.4 – A CPLJ  poderá analisar a documentação e fazer o seu julgamento na mesma 
sessão de abertura, ou posteriormente, se necessários quaisquer outros procedimentos 
ou participação de outras áreas para contribuir na análise e no julgamento; 
 
5.5 – O resultado será publicado no DOE - Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 
afixado no Quadro de Avisos da MCTrans , abrindo-se o prazo legal para recursos; 
 
5.6 – Inexistindo qualquer fato impeditivo na fase de Habilitação e desde que todas as 
LICITANTES  concordem em renunciar ao prazo de recurso contra o resultado e registrem 
em Ata essa decisão, a abertura dos ENVELOPES Nº 02 - Proposta Comercial poderá 
ser feita na mesma sessão; 
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5.7 – Será devolvido, mediante recibo próprio, inviolado, o ENVELOPE Nº 02 - Proposta 
Comercial às LICITANTES  inabilitadas; 
 
5.7.1 – Quando todas  as LICITANTES  forem consideradas inabilitadas, a CPLJ  poderá 
fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimadas 
das falhas que motivaram tal inabilitação, na forma do disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
 
5.8 – Das reuniões lavrar-se-ão Atas circunstanciadas, nas quais serão registradas as 
ocorrências e que, ao final, serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos 
representantes legais presentes; 
 
5.9 – Na 2ª fase, na sessão de abertura dos ENVELOPES Nº 02 - Proposta Comercial 
serão observados os mesmos procedimentos previstos na 1ª fase para a abertura dos 
ENVELOPES Nº 01 - Documentos para Habilitação; 
 
5.10 – Ultrapassada a 1ª fase (de Habilitação) e abertas às propostas, não mais caberá 
inabilitar as empresas LICITANTES  por motivos relacionados à sua habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 
 
5.11 – A CPLJ  poderá, em qualquer fase, solicitar a participação ou a colaboração de 
pessoal técnico para subsidiar as suas decisões; 
 
5.12 – A CPLJ  poderá, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

CAPÍTULO 6 
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
6.1 – O exame da documentação e o julgamento das propostas serão feitos nos estritos 
limites da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores modificações; 
 
6.1.1 – Será considerada inabilitada  à 2ª fase da licitação: 
 
a) a LICITANTE  que tenha descumprido quaisquer das exigências habilitatórias deste 
Edital; 

 
b) a LICITANTE  cuja situação aponte o registro como INATIVO no CGF-MCTrans , à 
exceção daquela que comprovar, com documentos incluídos no Envelope nº 01 , situação 
regular na data limite para protocolização das propostas.  
 
6.2 – Não serão consideradas  
 
6.2.1 – As propostas que apresentem preços excessivos  ou manifestamente 
inexeqüíveis ; 
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6.2.1.1 – Serão considerados preços excessivos  os valores propostos manifestamente 
superiores aos preços apresentados pelas demais licitantes e/ou que ultrapassarem 
acentuadamente os preços vigentes no mercado; 
 
6.2.1.2 – Serão considerados preços inexeqüíveis os valores inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor entre os dois valores seguintes: 
 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor orçado pela MCTrans , ou 

 
b) valor orçado pela MCTrans . 
 
6.2.2 – Quaisquer ofertas de vantagem não previstas no Edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais LICITANTES ; 
 
6.2.3 – Quaisquer propostas que expressem seus valores unitários e/ou total com base na 
cotação do Dólar (US$) ou em outra moeda que não seja a corrente do País; 
 
6.3 – Julgamento das Propostas 
 
6.3.1 – O julgamento desta licitação será efetuado, devendo ser considerada vencedora a 
LICITANTE que, atendendo às exigências e condições do Edital, oferecer a proposta 
mais vantajosa  para a MCTrans , considerando: 
 
a) o objeto da presente licitação;  
 
b) o menor valor global proposto.  
 
6.3.2 – Ocorrendo divergência ou dúvida quanto aos valores unitários e totais propostos 
pela LICITANTE , serão considerados como corretos os valores unitários; 
 
6.3.3 – Ocorrendo divergência ou dúvida entre os preços grafados numericamente e as 
indicações por extenso, prevalecerão essas últimas. 
 
6.4 – Serão desclassificadas as propostas que:  
 
a) Tenham inobservado o presente Edital; 
 
b) Estejam incompletas; 
 
c) Apresentem emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata 
compreensão do enunciado; 
 
d) Tenham sido baseadas em outra proposta; 
 
e) Apresentem preços unitários  ou total  excessivos ou inexeqüíveis. 
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6.5 – Quando todas  as propostas forem consideradas desclassificadas, a CPLJ  poderá 
fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas, que não incorram nas 
falhas que motivaram tal desclassificação; 
 
6.6 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio 
em ato público, para o qual as LICITANTES  serão convocadas, vedado qualquer outro 
processo; 
 
6.7 – A CPLJ  lavrará Ata dos trabalhos, que conterá síntese dos fatos ocorridos e do 
julgamento, indicando ainda, a ordem de classificação das propostas, submetendo todo o 
procedimento à deliberação da autoridade competente quanto à Homologação e 
Adjudicação  do objeto licitado, conforme disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal 
nº 8.666/93; 
 
6.7.1 – A MCTrans , por seu Presidente,  no uso das atribuições delegadas pelo Decreto 
Municipal Nº 01/03/2.012, se reserva o direito, mediante despacho fundamentado, as 
necessárias providências para: 
 
a) REVOGAR a licitação, em razão de interesse público; 
 
b) ANULAR , total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em 
seu curso; 
 
c) HOMOLOGAR  a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das atividades a 
serem contratadas. 
 
6.7.2 – A MCTrans  se reserva, ainda, o direito de aceitar ou não os preços dados a 
julgamento, antes da homologação, caso esses, manifestamente, excedam os preços 
correntes praticados no mercado. 
 

CAPÍTULO 7 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E CONTRATAÇÃO 

 
7.1 – Após a homologação da presente licitação e adjudicação do seu objeto, a 
ADJUDICATÁRIA  será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o 
Contrato competente; 
 
7.2 – Para fins de contratação, a ADJUDICATÁRIA  deverá apresentar à MCTrans  dados 
que permitam a qualificação completa do(s) responsável (eis) pela assinatura do Contrato 
(nome, endereço, CPF, estado civil, nacionalidade e cargo); 
 
7.3 – O não atendimento da convocação por parte da ADJUDICATÁRIA  para a 
assinatura do Contrato ou a sua recusa injustificada em assiná-lo, no prazo definido pela 
MCTrans , será configurado como descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se a ADJUDICATÁRIA  infratora ao pagamento de multa correspondente a 10 
% (dez por cento) do valor global da proposta apresentada, além de outras sanções legais 
cabíveis; 
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7.4 – Não atendendo a ADJUDICATÁRIA  à convocação para assinar o Contrato ou 
deixando de fazê-lo por qualquer motivo a ela imputado, convocar-se-á outra LICITANTE , 
segundo a ordem de classificação, caso não haja interesse da MCTrans  na realização de 
nova licitação, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.5 – O disposto no subitem 7.3 não se aplica às LICITANTES  remanescentes, 
convocadas para a assinatura do Contrato, nos termos e condições da ADJUDICATÁRIA , 
quando esta deixar de assiná-lo; 
 
7.6 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem a assinatura do Contrato, 
deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de 5 
(cinco) dias do evento, para que possam ser considerados válidos, a critério da MCTrans , 
quando a ADJUDICATÁRIA  alegar a sua ocorrência, para que sejam relevadas as 
penalidades aplicadas. 
 

CAPÍTULO 8 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
8.1 - As obrigações e responsabilidades das partes contratantes estão definidas e 
detalhadas na Cláusula Sexta da Minuta do Contrato  – Anexo II  deste Edital. 
 

 CAPÍTULO 9 
MEDIÇÕES E ACEITAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS  

 
9.1 – A elaboração das medições, o período a ser considerado, a conferência e  a 
aceitação dos serviços estão previstos nas Cláusulas Sétima e Oitava da Minuta do 
Contrato – Anexo II  do Edital. 
 

CAPÍTULO 10 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONTRATAÇÃO 

 
10.1 – Da forma de apresentação do faturamento  
 
A forma de apresentação do faturamento está definida no subitem 9.1 , Cláusula Nona 
da Minuta do Contrato  – Anexo II  deste Edital; 
 
10.2 – Da forma de pagamento 
 
A forma de pagamento está definida no subitem 9.2 , Cláusula Nona da Minuta do  
Contrato – Anexo II  deste Edital; 
 
 
10.3 – Dos valores 
 
Os valores para pagamento à ADJUDICATÁRIA , durante o prazo de vigência da 
contratação, estarão definidos na Cláusula Quinta do Contrato  – Anexo II  deste Edital; 
 
10.4 – Do reajustamento  
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As condições de reajuste estão definidas na Cláusula Décima da Minuta do  Contrato –  
Anexo II  deste Edital; 
 
10.5 – Da Fiscalização 
 
A forma de fiscalização está definida na Cláusula Décima Primeira da Minuta do  
Contrato –  Anexo II  deste Edital; 
 
10.6 – Da dotação orçamentária 
 
As despesas decorrentes da presente licitação serão providas por recursos próprios desta 
MCTrans . 

 
CAPÍTULO 11 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 – É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do Contrato que dela 
resulte, a interposição de recursos por intermédio da CPLJ , para o Presidente da 
MCTrans , na conformidade do previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
11.2 – Os recursos e/ou suas impugnações deverão ser protocolizados na Sede da 
MCTrans , no mesmo endereço constante ao final deste Edital, até as 17:00 horas do dia 
de seus respectivos vencimentos ; 
 
11.3 – Não serão considerados  Recursos ou Impugnações enviados por fax, telex, via 
postal ou por qualquer tipo de correio eletrônico; 
 
11.4 – Os prazos de recurso poderão ser dispensados, caso haja concordância absoluta 
das empresas LICITANTES , devendo o fato ser registrado em Ata. 

 
CAPÍTULO 12 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 – As eventuais indicações de marca existentes neste Edital e seus Anexos não 
deverão ser consideradas como exigência, deverão se rvir apenas como referencial , 
e poderão ser substituídas, a critério das LICITANTES , por outras equivalentes, desde 
que os produtos oferecidos mantenham as mesmas características técnicas indicadas; 
 
12.2 – O preço unitário e global proposto será inalterável e deverá incluir todos os custos 
diretos e indiretos, impostos e taxas e constituirão a única remuneração pela prestação 
dos serviços licitados. 
 
12.3 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas LICITANTES  se 
completa entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 
se omita em outro será considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis 
divergências futuras, quaisquer que sejam; 
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12.4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado 
sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
 
12.5 – Nenhuma indenização será devida às empresas LICITANTES  pela apresentação 
da documentação ou elaboração das propostas de que trata o presente Edital; 
 
12.6 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPLJ , 
respeitada a legislação pertinente, facultando-se às LICITANTES  formular consultas, à 
Comissão, devendo as mesmas ser protocoladas no endereço indicado ao final deste 
Edital; 
 
12.6.1 – Todos os pedidos de informação ou esclarecimentos deverão ser feitos POR 
ESCRITO (correspondência, fax ou e-mail), até o 5º (quinto) dia útil anterior à data 
prevista para a entrega das propostas ; 
 
12.6.2 – As respostas serão afixadas no Quadro de Avisos da MCTrans  e, a critério da 
CPLJ , poderão ser publicadas no DOE-MG, podendo, eventualmente, também ser 
disponibilizadas através da Internet. 
 

Site: www.montesclaros.mg.gov.br  e www.mctransonline.com.br 
 
12.7 – Os termos dispostos neste Edital, as Cláusulas e condições contratuais e as 
constantes dos demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao 
outro em caso de dúvidas ou omissões; 
 
12.8 – Para atender a seus interesses, a MCTrans  se reserva o direito de alterar os 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
12.9 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação se subordinam aos 
princípios e ao regime da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores. 
 
 

Montes Claros, 20 de agosto de 2.012 
 

Alzira Ruas Freire 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos 
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