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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA torna público, para conhecimento de todos, que fará 

realizar, na modalidade de Concorrência Pública, a licitação CP 004/2014, cujo edital 

se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na sede da Prefeitura, 

na Praça Bernardino de Lima 80 - Centro, tendo por objeto o Fornecimento e aplicação  

de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), conforme planilha anexa: 

 

  As despesas decorrentes do fornecimento programado correrão à conta de 

recursos próprios da dotação orçamentária da Prefeitura Municipal. 

 

  O início de julgamento dar-se-á às 14:15 horas do dia 02 de julho de 

2014. 

 

 

 

   Nova Lima, 28 de Maio de 2014. 

 

 

 

 

      

Cássio Magnani Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ADVERTÊNCIAS 
 

 

A presente licitação, na modalidade de Concorrência Pública, objetivando o 

fornecimento de bens de interesse do Município de Nova Lima, regula-se por EDITAL, 

constituído das seguintes partes e anexos, na seguinte seqüência: 
 

PARTE I -   NORMAS ESPECIAIS 

PARTE II -   NORMAS GERAIS 

PARTE III           - NORMAS CONTRATUAIS 

ANEXO I            -  MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO II           -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS      

ANEXO III  -  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO IV          -  PLANILHA QUANTITATIVA 

 

Na PARTE I - NORMAS ESPECIAIS, estão contidas as disposições aplicáveis particularmente 

a esta licitação. Na PARTE II - NORMAS GERAIS, estão os preceitos de procedimento e de 

julgamento. 

 

O anexo I contém a minuta do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora. O 

anexo II indica o modelo da proposta de preços. O anexo III contem a planilha de 

preços  e o anexo IV contem a planilha quantitativa.  

 

 

O edital prevê o procedimento a ser observado pela licitante, em caso de dúvida de 

caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. A entrega de proposta presume 

que a licitante tenha pleno conhecimento e entendimento de todas as regras e exigências 

aqui fixadas, e implica, independente de declaração expressa, sua concordância e formal 

aceitação deste edital, razão porque o Município não aceitará, a partir daí, qualquer 

reclamação contra as normas aqui estabelecidas, salvo sua prévia e tempestiva 

impugnação. 
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PARTE I 

NORMAS ESPECIAIS 
 

 

1.1 - OBJETO 
 

É objeto da presente licitação, fundada no Processo Administrativo nº 

244/2014, a contratação, pelo MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, do fornecimento e 

aplicação de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, atendidas as 

especificações constantes do anexo III deste edital.  

 

1.2 – MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Esta licitação, na modalidade de Concorrência Pública 004/2014, se processa 

no tipo menor preço global, e o fornecimento e a aplicação do CBUQ licitado há de 

ocorrer segundo específicas ordens de entrega em que se discriminem quantidades que 

deverão atender a todas as condições formais de qualidade e de seu melhor 

aproveitamento técnico. 
 

1.3 - PRAZO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
 

Os envelopes de habilitação e de proposta de preços de empresa interessada em 

participar da presente licitação deverão ser protocolados diretamente pelo representante 

da licitante na sede da Prefeitura Municipal, no Departamento de Protocolo Geral, 

localizado no andar térreo da Prefeitura Municipal, até às 14:00 horas do dia 02 de julho 

de 2014 , prazo preclusivo do direito de participação. A abertura dos envelopes 

protocolados e o início de julgamento dar-se-ão, às 14:15 horas do mesmo  dia 02 de 

junho de 2014, na sede da Prefeitura, na Praça Bernardino de Lima 80 – Centro, Nova 

Lima, Minas Gerais. 

1.3.1 – É vedada a remessa – e por isso nenhuma será considerada ou conhecida – de 

propostas por qualquer meio eletrônico ou de tele-comunicação, bem como por qualquer 

meio de postagem, sejam Correios ou qualquer outra forma terceirizada de 

encaminhamento. 

 

 
1.4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
1.4.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 

 

a) - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, 

alterações caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

 

b) - Registro comercial, no caso de empresário individual; 
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c) - Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

d) - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea ―a‖ 

, ―b‖ e ―c‖, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

1.4.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 

 

1.4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 

sendo que cada um deles poderá representar uma credenciada. 

 

1.4.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno 

porte conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 

a seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 

 

a) Declaração de enquadramento assinada pelo representante legal da empresa em 

conformidade com a lei 123/2006; 

 

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, datada no máximo de 

90(noventa) dias da data de abertura. 

 

1.4.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 

notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
 

1.5 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

 

Será admitida a participar da licitação somente empresa que satisfaça todos os 

requisitos a seguir indicados, em documentação apresentada em uma única via: 

 

 

1.5.1 - Habilitação jurídica 

 

                  

      a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato da sociedade comercial, em vigência e 

devidamente registrado e no caso de sociedade por ações, acrescido da prova de eleição 

de seus administradores. 

 

 

OBS - Na hipótese de empresa estrangeira autorizada a funcionar no País, dela será 

exigida, aditivamente, a apresentação de cópia autenticada do respectivo decreto de 

autorização. 
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1.5.2 - Regularidade fiscal 

 

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, relativo a sua 

sede; 

 

b) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver e 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto da licitação; 

 

c) - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Dívida Ativa e tributos 

administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal, esta da sede da proponente. 

 

d)- Prova de regularidade relativa à seguridade social,  do Instituto Nacional do Seguro 

Social, INSS  e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. 

 

e) -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1.1)Nos casos de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a licitante deverá 

apresentar a Certidão Simplificada registrada na Junta Comercial, comprovando seu 

enquadramento como ME ou EPP, para se utilizar dos benefícios da lei 123/2006. 

 

1.2) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação solicitada para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que apresente alguma restrição, para obter os benefícios da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006.  

 

1.3) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME ou da 

EPP, será assegurado o prazo de 2 (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, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; 

 

1.4) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

1.5) As licitantes que participarem com a filial deverão apresentar todos os documentos 

de regularidade fiscal relativos a este estabelecimento, juntamente dos documentos da 

sede. 
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1.5.3 Qualificação técnica 
 

a) prova de inscrição e regularidade da licitante e de seu (s) responsável (eis) técnicos, 

junto ao CREA da região da sede da empresa. 

b) Prova de que a licitante possui em seu quadro permanente de pessoal profissional(is) 

de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica emitido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva(s) 

certidão(ões) de acervo técnico, comprovando a execução de: 

 

I) - Imprimação com CM-30..........................................................................8.000,00 m² 

 

II) - Pintura de ligação com RR-1C..............................................................80.000,00m² 

 

III) - Fornecimento e aplicação  de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ  - 

Faixa C, com CAP-50/70 ...........................................................................10.000,00 ton. 

 

IV) – Fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ  -         

Faixa C, com CAP-50/70, espalhamento manual, compactação com placa 

....................................................................................................................... 4.500,00 ton. 

 

V) - Transporte de material de qualquer natureza DMT>5km (dens,4ton/m³) 350.000,00 

m³ x km 

 

VI) – Fresagem de pavimento existente...............................................................25.000m² 

 
 

 0 
OBS – 

(1)
 Cada certidão de acervo técnico - CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte 

das atribuições legais do profissional detentor do atestado; 
(2)

 O detentor do acervo técnico deverá ser 

diretor, ou sócio, ou responsável técnico, ou empregado, ou profissional vinculado ao quadro 

permanente da empresa licitante.  

 

Observações:  

 

A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais relacionados na 

alínea “b”, acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de 

Trabalho ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a 

identificação do profissional ou guia de recolhimento do FGTS onde 

constem os nomes dos profissionais, ou ainda contrato de trabalho ou 

contrato de prestação de serviços em vigor. 

 

Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma e Certidão do 

CREA, devidamente atualizada. 
 

 

 

d) Declaração que a licitante tomou conhecimentos das condições locais e informações 

necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação. 
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e) Indicação de no mínimo 02 (duas) usinas produtora de concreto betuminoso  usinado  

a quente ( CBUQ), instalada na região metropolitana de Belo Horizonte ( MG) , e que se 

proponha como fornecedora. Se as usinas forem de propriedade da licitante, declaração 

que se compromete a disponibilizar os volumes necessários a prestação dos serviços, no 

período da vigência do contrato. 

 

Caso a licitante não disponha de usina de asfalto, deverá apresentar declaração da 

Empresa responsável pelo processamento do CBUQ, comprometendo-se a 

disponibilizar os volumes necessários á prestação dos serviços no período da vigência 

contratual, nas mesmas condições das licitantes de possuem usina. 

 

As declarações deverão ser acompanhadas dos respectivos croquis de localização e da 

licença ambiental. 

 

 

1.5.4 - Qualificação econômico-financeira 
 

a) Balanço patrimonial do exercício social exigível (ano de 2012), demonstrativo da boa 

 situação econômico-financeira da licitante, consubstanciada no Índice de 

Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a um inteiro e cinquenta centésimos (1,50), 

Índice de Liquidez Geral (ILG) também igual ou superior a um inteiro e cinquenta 

centésimos (1,50)  e Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 

cinquenta centésimos (0,50). O ILC, ILG e o IEG serão calculados pelas fórmulas: 

 

  AC            (AC + RLP)   (PC + ELP) 

 ILC = ——  ILG = —————   IEG = ——————— 

             PC               (PC + ELP)        PL 

  Via       

 
         

Na aplicação das fórmulas, AC é o ativo circulante; PC é o passivo circulante; RLP é o 

realizável a longo prazo; ELP é o exigível a longo prazo e PL é o patrimônio liquido. 

 
OBS. O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa ou em cópia 

reprográfica das páginas do Livro Diário onde se acha transcrito, acompanhado de cópia reprográfica 

de seus “termo de abertura” e “termo de encerramento”, devidamente registrado. 

 

b) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante. 

c) comprovação de prestação da garantia de seriedade da proposta, no valor de             

R$100.000,00 (cem mil reais), que se contém no limite de um por cento do valor 

estimado da contratação, que deverá ser prestado até as 17:00 h. do dia 30 de junho de 

2014  no Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Nova 

Lima. 

 
OBS: 

(1)
 A garantia poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo 1º do 

artigo 56 da Lei 8.666/93. 
(2)

 A garantia deverá ter prazo de vigência de no mínimo sessenta dias, 

contados da data designada para início de julgamento, sob pena da sua não aceitação e conseqüente 

impedimento de participação da interessada. 
(3)

 As garantias das licitantes classificadas a partir do 
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segundo lugar ser-lhes-ão devolvidas dentro de quinze dias da data da contratação da licitante 

vencedora ou dentro dos mesmos quinze dias da data de expiração do prazo de validade da sua proposta. 
(4)

 A garantia da licitante vencedora ser-lhe-á liberada após prestação da garantia de execução exigida 

para a assinatura do contrato. 
(5)

 A garantia de proposta será apropriada ou executada: 
(a)

 se a licitante, 

após sua habilitação, recusar-se a manter sua proposta durante o período de validade ou, 
(b)

 no caso de 

licitante vencedora, se esta não prestar a garantia de execução no prazo que lhe for assinado. 

 

d) Declaração, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que não emprega mão-de-obra de 

menores. Ou, empregando-a, cumpre disposição expressada no inciso I do § 3º do art. 

227 combinada com a norma estatuída no inciso XXXIII do art. 7º, tudo da Constituição 

Federal. 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 

 

1.5.4.1 - Serão aceitos, além dos que possuem caráter permanente, documentos que 

expressem respectivas validades, desde que em vigor, ou, quando não declarada sua 

validade pelo emitente, expedidos 90 (noventa) dias, no máximo, da data designada para 

apresentação das propostas. 

 

1.5.4.2 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por publicação em órgão da 

imprensa.  

 

 

1.6 -  PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 O envelope nº 2 conterá a proposta de preços a ser elaborada em papel timbrado 

da licitante, datada e assinada por seu representante legal. 

1.6.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada no envelope nº 2, expressas em 

Reais. 

1.6.2 - No preço proposto deverão estar computadas todas as despesas, inclusive as de 

fornecimento de EPI's (equipamentos de proteção individual) de seus empregados, 

comunicação, aluguéis, reprografias, veículos, combustível, e demais despesas de 

expediente, além dos encargos sociais, impostos, bonificações e quaisquer outras 

despesas, ainda que não especificadas neste edital. 

 

1.6.3 - O prazo de validade das propostas deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

devendo a licitante indicá-lo na proposta. 

 

 

1.7 -  APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

O processamento da licitação observará as regras aplicáveis às licitações em geral 

promovidas pelo Município, contidas na parte II - normas gerais, exceto no que 

contrariarem as estipuladas nesta parte I, especificamente para a presente licitação, 

prevalecendo estas sobre quaisquer outras disposições do edital, em caso de 

divergência. O julgamento se fará de acordo com os seguintes preceitos: 
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1.7.1 - Será classificada em primeiro lugar, e assim declarada vencedora do certame, a 

proponente que oferecer o menor preço global. 

1.7.2 - As propostas das licitantes deverão atender às regras fixadas no artigo 48 da Lei 

8.666/93, sendo desclassificada aquela que contrariar qualquer exigência legal ou do 

edital, ou contiver preço global, final, excessivo. 

1.7.3 - O preço global orçado pela PREFEITURA, constante da Planilha de Orçamento 

– ANEXO III, será o preço máximo, limitando as propostas das licitantes. 

1.7.4 - Ocorrendo empate dos preços propostos a licitação será decidida por sorteio, Em 

caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate será o sorteio, 

depois de observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da lei 8.666/93, e desde que 

não haja empresas de pequeno porte ou microempresas participando da licitação. Nestes 

casos, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/06. 

 

1.7.5 - Entende-se por empate aquela situação 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. 

 

1.7.6 - Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Na hipótese de haver preços idênticos 

ofertados por microempresa ou empresa de pequeno porte, será procedido sorteio para 

definição da ordem final de classificação. 

 

1.7.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte com propostas no limite de até 

10% (dez por cento) superior à menor proposta poderão apresentar nova oferta com 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com o seguinte 

procedimento: 

 

a) Respeitada a classificação quanto à menor proposta dentro dos 10% (dez por cento) 

superiores à menor proposta, será dada oportunidade às microempresas ou empresas de 

pequeno porte para apresentarem nova proposta de preço de valor inferior àquele 

considerado vencedor do certame. 

 

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, quando 

convocada, apresente valor inferior ao ofertado, será adjudicado em seu favor o objeto 

da licitação, desde que atendidas as demais exigências previstas em edital.  

 

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, decline do 

direito de ofertar nova proposta, serão convocados os demais licitantes enquadrados na 

mesma situação cujos valores estejam no limite do empate ficto, respeitada a ordem de 

classificação. 

 

1.7.8 - Na hipótese da não-contratação de microempresas ou empresas de pequeno 

porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame. 
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1.8 - PREÇO DE REFERÊNCIA DO FORNECIMENTO 
 

Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da ―planilha de 

orçamento‖ elaborada pelo Município (anexo III), o valor estimativo dos serviços e 

obras licitados é de R$10.401.990,69 (dez milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e 

noventa reais e sessenta e nove centavos). 

 

1.9 - PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 

O prazo estimativo para completo fornecimento e aplicação do CBUQ, são de 

12(doze) meses, a contar da data de recebimento, pela contratada, da primeira ordem de 

entrega que autorizar o início das atividades.  

 

O prazo de vigência contratual é fixado em 12 (doze) meses, a contar da data da 

Ordem de Inicio. 

 

 

1.10 - FONTE DE RECURSOS 

 

Os serviços e obras postos em licitação serão custeados por recursos próprios da 

dotação orçamentária municipal, rubrica nº. 15.452-0411.2.180. 180 – ficha 785 da  

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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PARTE II 

 NORMAS GERAIS 
 
 

2.1 - REGIME LEGAL 

As licitações de interesse do Município e conseqüentes contratações regem-se, 

basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na 

sua redação vigente, e a Lei Complementar 123/2006. 

 

2.2 - PARTICIPANTES 

 Poderá participar da licitação somente empresa que satisfaça às exigências 

especificadas na parte I – normas especiais deste edital, vedada, expressamente, a 

formação de consórcios. 

2.2.1 - Está impedida de participar desta licitação a empresa que entre seus dirigentes, 

gerentes e responsáveis técnicos, haja alguém que integre o quadro de pessoal da 

Prefeitura de Nova Lima. 

 

2.3 - PROCEDIMENTO 

 À empresa licitante cumpre apresentar dois envelopes, numerados, opacos e 

fechados, endereçados ao Município, contendo, o de número 1 a documentação exigida 

para sua habilitação e o de número 2 a sua proposta de preços, identificados os 

envelopes, externamente, apenas com a indicação do seu conteúdo, o número da 

licitação, o nome e endereço da proponente. 

2.3.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em única via, datilografada ou 

computadorizada, sem emendas ou rasuras, em papel timbrado da proponente. 

2.3.2 - O Município prestará informações e esclarecimentos relativos à presente 

licitação – quando não constituam fatores de privilégio a qualquer licitante – através do 

tele-fax nº (31) 3542-5846, no horário comercial, endereçadas as consultas à Comissão 

de Licitação. Os casos omissos serão dirimidos em primeira instância pela Comissão de 

Licitação, cabendo revisão do Prefeito a pedido da parte interessada. 

2.3.3 - A empresa licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação 

dos termos deste edital poderá consultar a respeito à Comissão de Licitação, através de 

carta protocolada na Prefeitura, até o quinto dia útil anterior à data fixada para abertura 

das propostas. Todas respostas serão dadas por escrito, pela Comissão, podendo ser 

retiradas, mediante recibo, durante todo o período de processamento da licitação. A 

Comissão de Licitação não aceitará reclamações quanto ao não recebimento, já que 

prevalecerá sempre a obrigação das interessadas em retirar cópias oficiais. 

2.3.4 - Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa 

proponente, tão somente seu dirigente, preposto ou procurador, os dois últimos 

credenciados através de documento entregue, no ato de julgamento, à Comissão de 

Licitação. O credenciamento deverá outorgar, sob pena de falta de representação para o 

fim específico, dentre outros, poder especial para renunciar ao direito de recurso 

administrativo. 
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2.3.5 – Abrindo os trabalhos os representantes das licitantes serão convidados a 

rubricar, juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que contenham as 

propostas de preços das concorrentes, em garantia de sua autenticidade e 

inviolabilidade, prevenindo a hipótese de seu não conhecimento no curso da reunião 

instalada. Em seguida dar-se-á início à abertura dos envelopes que contenham os 

documentos de habilitação, cujo conteúdo será submetido ao exame e rubrica dos 

credenciados que a tanto se interessarem. 

2.3.6 - Concluído o exame da documentação apresentada e formuladas eventuais 

impugnações, cumprirá à Comissão Julgadora, se possível na mesma assentada, 

anunciar sua decisão quanto à habilitação das empresas licitantes, e consultá-las sobre 

seu eventual interesse pela interposição de recursos e retenção de prazo para esse fim. 

2.3.7 - Havendo protesto por recurso a reunião será suspensa, até que solucionado o 

incidente. Não havendo, proceder-se-á a abertura dos envelopes que encerram as 

propostas de preços, que também serão submetidas ao exame dos interessados. Após 

análise, na mesma assentada se possível, e com base nas condições preceituadas neste 

edital, a Comissão pronunciará a classificação final ou, conforme o caso, a fará publicar 

no Diário Oficial. 

2.3.8 - À Comissão de Licitação compete consignar, em ata circunstanciada, todos os 

fatos ocorridos e pronunciados, submetendo o procedimento e a decisão adotada à 

homologação da autoridade competente. 

2.3.9 – O Município se reserva o direito de, por despacho fundamentado do Prefeito, e 

sem que caiba, em qualquer dos casos, à proponente interessada direito a indenização: 

a) revogar a licitação, em razão de interesse público justificado; 

b) anular o procedimento, total ou parcialmente, em razão de ilegalidade ocorrida 

em seu curso; 

c) homologar o resultado do julgamento. 

 

2.4 - RECURSOS 

 É admissível, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato que dela 

resulte, a interposição de recursos para o Prefeito, na conformidade dos preceitos 

contidos no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

2.4.1 – Os eventuais recursos deverão ser entregues, no Departamento de  Protocolo da 

Prefeitura de Nova Lima,  no horário de 08:30  às 17:00 horas. 

 

2.5 – IMPUGNAÇÃO 

 A impugnação de qualquer dos termos deste edital, a teor do disposto nos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93, exige protocolo da peça original, no 

departamento de protocolo da Prefeitura Municipal, endereçado ao Depto. De Contratos 

e Licitações, devidamente assinada pela parte interessada e, no caso de licitante, com 

cabal demonstração desta condição privilegiada. 
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2.5.1 – A Administração deverá julgar e responder a impugnação dentro de três dias 

úteis da data de seu protocolamento, cabendo à interessada retirar cópia da resposta, 

mediante recibo, ao final do prazo acima indicado, na sede da Prefeitura. A 

Administração remeterá ainda à impugnante, via e-mail ou via fax, cópia do julgamento 

da impugnação. Mas, não aceitará reclamações quanto ao não recebimento, já que 

prevalecerá sempre a obrigação da interessada em retirar cópia da decisão pronunciada. 

 

2.6  –  CLÁUSULA DE ADESÃO 

 O protocolo de proposta implica, independentemente de declaração expressa por 

parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos do edital, seus anexos e 

especificações – salvo tempestiva e formal impugnação de seus termos – bem como 

implica a obrigação de observância dos regulamentos administrativos e das normas 

técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 

 

2.7 - APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

 As regras estatuídas nessa parte II – normas gerais se aplicam às licitações para 

a aquisição de bens de interesse do Município, com as exceções e alterações que se 

estabeleçam em cada licitação na parte I – normas especiais, as quais prevalecem 

sobre aquelas, em caso de divergência.  
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PARTE III 

NORMAS CONTRATUAIS 

 

 

 

 

3.1 - CONTRATAÇÃO 

As contratações de empresas para fornecimento de bens de interesse do 

Município, oriundas de licitações por ele promovidas, assim como os procedimentos 

que lhes derem origem, reger-se-ão pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, com suas alterações vigentes, e pelas regras fixadas nesta parte III – 

normas contratuais. 

3.1.1 - Nenhum fornecimento será realizado sem cobertura de específica ordem de 

entrega previamente emitida. A contratada deverá atender, no prazo máximo de dois 

dias, as ordens recebidas. 

 

3.2 - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Homologado o resultado de julgamento da licitação, a empresa à qual couber a 

adjudicação dos serviços licitados será convocada para, , prestar garantia de execução e 

firmar o contrato respectivo. 

3.2.1 - A recusa de prestar garantia de execução ou de assinar o contrato implicará, 

garantido o contraditório, a suspensão da empresa no seu direito de licitar ou contratar 

com o Município pelo prazo de dois anos. 

3.2.2 - O valor da garantia de execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor 

inicial do contrato. 

3.2.3 - A garantia de execução responderá pelas multas aplicadas à contratada e ou 

indenizações devidas ao contratante. Poderá ainda ser apropriada ou executada para 

satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, da contratada. 

3.2.4 - Executado e recebido o objeto do contrato, a garantia prestada pela contratada 

ser-lhe-á liberada ou, quando em dinheiro, ser-lhe-á restituída atualizada 

monetariamente pelos índices da poupança. 

 

3.3 - PEÇAS  INTEGRANTES DO CONTRATO 

Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, o edital de licitação e seus anexos, e a proposta de preços dada a 

julgamento pela licitante contratada. 

 

3.4 – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

3.4.1 - São direitos do Município contratante: 

a) emitir as essenciais ordens de entrega, com definição de sua abrangência; 
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b) fiscalizar, direta ou indiretamente, a qualidade do concreto betuminoso fornecido 

e aptidão de sua aplicação, adotando medidas que se revelem necessárias à melhor 

produtividade ou qualidade do objeto contratado; 

c) aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste edital; 

d) solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto 

contratado; 

e) receber o bem licitado com rigoroso atendimento das normas técnicas que lhe 

forem pertinentes; 

 

3.4.2 - São responsabilidades do Município contratante: 

a) proceder ao reajustamento de preços, se vier a ser devido, nos termos e condições 

fixados no edital e no contrato, atendida a legislação federal quanto à 

periodicidade; 

b) manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 

c) cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a XVI 

do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

 

3.4.3 - São direitos da contratada: 

a) receber, dentro do prazo de pagamento fixado no contrato, ou fora dele acrescidos 

de correção monetária, os valores relativos às obras executadas e medidas; 

b) fornecer, tal como programado e contratado, parceladamente, dentro do prazo de 

cento e oitenta dias, o volume completo do concreto betuminoso compromissado. 

 

3.4.4 - São responsabilidades da contratada: 

a) prestar a garantia de execução do objeto licitado, precedendo a assinatura do 

contrato; 

b) assinar o contrato elaborado na conformidade da minuta que integra o edital, 

dentro do prazo que lhe for assinado; 

c) cumprir o contrato com estrita obediência das normas técnicas que lhe são 

pertinentes; 

d) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 

e)  participar à Fiscalização do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir o fornecimento contratado, no todo ou em parte, de 

acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

f)  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, em especial comprovando, a qualquer tempo, sua constante regularidade 

fiscal; 

 

3.5- FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será feita pelo Município, através dos 

serviços próprios de engenharia da Prefeitura, o que não eximirá a contratada da 

responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigações avençadas. 
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3.6 - CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em 

nenhuma hipótese. Não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, suas 

atividades sem a concordância do Município, manifestada após o reconhecimento da 

ocorrência de motivo justificado e formalizada por Termo Aditivo, através do qual se 

mantenha a integral responsabilidade da mesma contratada pelo fornecimento completo 

do bem licitado. 

3.7 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Cada medição será formalizada e datada no último dia útil de cada mês em que 

ocorrer fornecimento autorizado em ordem de entrega. E a sua liquidação será efetuada 

em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente, devendo ser as faturas emitidas em reais. 

 

3.8 – RESCISÃO E PENALIDADES 

O Município poderá promover a rescisão do contrato, se a contratada, além dos 

motivos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93: 

a) não observar qualquer prazo estabelecido neste edital ou no contrato; 

b) não observar o nível de qualidade proposto ou exigível para elaboração do 

concreto betuminoso; 

c) subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização 

formal do Município; 

d) ceder ou transferir, total ou parcialmente, formal ou informalmente, o contrato a 

terceiros. 

3.8.1 -  A rescisão, quando motivada pela Administração, implica a faculdade de 

adoção, pela contratada, dos direitos fixados no § 2º do artigo 79 da Lei 8.666/93; 

quando motivada pela contratada, acarreta a imposição das penalidades referidas no 

artigo 80 da mesma Lei.  

3.8.2 -  A rescisão será formalizada sem prejuízo da aplicação das seguintes multas: 

 A ocorrência de fato previsto na alínea ―a‖ implica, a critério do Município, na 

imposição de multa diária de valor correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento) sobre o valor da etapa em atraso; ou de até 5% (cinco por cento) sobre o 

valor do contrato, em caso de descumprimento do prazo contratual de execução 

e entrega. 

 A ocorrência de fato previsto na alínea ―b‖ implica, ainda a critério do 

Município gestor do contrato, na imposição de multa de valor correspondente a 

até 2% (dois por cento) do valor inicial contratado, sem prejuízo da obrigação da 

contratada em refazer o trabalho recusado. 

 A ocorrência de fatos previstos nas alíneas ―c‖ e ―d‖ implica, a critério único do 

gestor do contrato, a imposição de multa de valor correspondente a até 5% 

(cinco por cento) do valor contratual. 

3.8.3 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, e sim moratório; e o 

seu pagamento não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que seu ato punível venha acarretar à contratante ou a terceiros. 
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3.8.4 - As importâncias relativas às multas aplicadas, se não quitadas diretamente pela 

contratada, ser-lhe-ão descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito, 

respondendo igualmente por elas a garantia prestada; 

3.8.5 -  Rescindido o contrato, a contratada: 

I - terá executada ou apropriada pelo Município a garantia prestada, até o 

limite das multas aplicadas e ou indenizações devidas; 

II - terá retido todo o crédito decorrente do contrato, até o limite dos 

prejuízos causados ao Município ou a terceiros. 

 

3.9 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 Constituem condições resolutivas do contrato: 

a) o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo 

do volume de concreto betuminoso compromissado e quitação do preço 

ajustado; 

b) o decurso do prazo de vigência contratual, sem que prorrogado no interesse da 

Administração Pública Municipal; 

c) o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 472 do 

Código Civil Brasileiro. 

3.9.1 - Resolvido o contrato o Município liberará a garantia prestada e pagará à 

contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor 

correspondente aos serviços efetivamente executados e aproveitados. 

 

3.10 - PUBLICIDADE 

O contrato, assim como qualquer termo aditivo ou apostila que lhe for 

incorporado, será publicado no Diário Oficial, em extrato, por iniciativa e conta do 

Município. 

 

Nova Lima, 28 de maio de 2014. 

 

 
 

Cássio Magnani Júnior 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Roberto Cotta  

Secretario Municipal de Administração 

 

 

 

APROVO:         

Procuradoria Geral do Município 
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM: DE 

UM LADO O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, E DE OUTRO A 

EMPRESA ....................., ATENDIDAS AS SEGUINTES 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES, RECIPROCAMENTE 

ESTIPULADAS E ACEITAS A SABER: 

 

CLÁUSULA I – PARTES 

 

1.1 - É CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, CNPJ/MF nº 

xx.xxx.xxx/0001-xx, com sede na Praça Bernardino de Lima 80, Centro, na cidade de 

Nova Lima, Minas Gerais, neste ato representado por seu Prefeito, Cássio Magnani 

Júnior e o Secretário Municipal de Obras e Manutenção e Manutenção o Sr. Helio 

Santos de Brito. 

1.2 - É CONTRATADA a empresa XXXXXXXX, sediada em xxxxxxx, na 

Xxxxxxxxxx, CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx./0001-xx, neste ato representada por seu 

Procurador Legalr, Sr. (a) Xxxxxxxxx. 

 

CLÁUSULA II  -  OBJETO 

É objeto deste contrato o fornecimento e aplicação de CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente), adjudicadas à contratada em decorrência do 

julgamento da licitação CONCORRÊNCIA PÙBLICA N 004/2014  conforme peças 

constitutivas ou integrantes do edital de  origem e conforme proposta da mesma 

contratada, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este 

instrumento, independentemente de transcrição. 
 

  

CLÁUSULA III  -  VALOR DO CONTRATO 

 

O valor global deste contrato é de R$.......... (............................), única 

remuneração devida à contratada pelo completo fornecimento no volume licitado. 

 

CLÁUSULA IV -  PAGAMENTO 

  

O município fará pagamentos mensais à contratada, tendo por base o(s) 

fornecimento(s) ocorrido no mês anterior. Cada medição será formalizada e datada no 

último dia útil de cada mês e a fatura respectiva será paga em até 30 (trinta) dias do mês 

subseqüente.  
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CLÁUSULA  VI - PRAZO DE EXECUÇÃO 

A execução do contrato, com integral fornecimento da massa asfáltica licitada, 

dar-se-á dentro do prazo estimativo 12 meses, contados da data de recebimento, pela 

contratada, da ordem de serviço que autorizar o início dos fornecimentos. O prazo de 

vigência contratual é fixado em 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste 

instrumento. 

 

 

CLÁUSULA  VII – REGÊNCIA E CLÁUSULAS INTEGRADAS 

 O presente contrato é regido pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993, complementadas suas cláusulas pelas ―normas contratuais‖ - Parte III do edital 

origem, em especial as regras contidas nos incisos 3.2 – garantia de execução; 3.3 - 

peças integrantes; 3.4 - direitos e responsabilidades das partes; 3.5 - fiscalização; 3.6 - 

cessão do contrato e subcontratação; 3.7 - medição e pagamento; 3.8 - rescisão e 

penalidades; 3.9 - resolução do contrato; 3.10 - publicidade, que integram, em seu 

inteiro teor, este instrumento de contratação, independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA VII –  GARANTIA DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO 

Em garantia à execução a contratada prestou fiança no valor de R$......... 

(...................), conforme guia de depósito nº .......... As despesas decorrentes da 

execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários municipais 

dotação nº    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  da  Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Manutenção Urbana. 
 

CLÁUSULA IX – FORO 

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda 

do presente contrato, o foro da Comarca de Nova Lima-MG. 

 E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes, por seus 

representantes legais, o presente instrumento, elaborado em três vias de igual teor e 

forma, para produzir todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

Nova Lima, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2014 

 

 

Cassio Magnani Junior 

Prefeito Munipal 

 

 

Contratada 

 

 

Hélio Santos de Brito 

Secretário Municipal de Obras e Manutenção 

 
      

 

Visto: Procuradoria Jurídica 
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ANEXO II 

MODELO  DE  PROPOSTA  DE  PREÇOS 
 

 
 

Nova Lima, xx de  xxxxxxxx de 2014. 
 

 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações do 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

 

 

Ref.: Licitação nº  .. /2014 

 

Para efeito de julgamento, nos termos do edital origem e tendo como o volume 

estimativo de fornecimento  e aplicação de_______________________ toneladas de 

massa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente, posto na usina de produção, 

formalizamos nossa proposta para entrega completa do bem licitado, garantindo sua 

adequação técnica e qualidade, pelo preço global de R$ ......... (................), referenciado 

ao mês de apresentação desta proposta.  

 

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 ( empresa proponente ) 

 

 

 

 

 

Endereço: 

CNPJ-MF:  
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ANEXO III -  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO IV -  PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 


