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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/2014 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2014 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM - MG, com sede na Praça 
Padre João Maciel Neiva, nº. 15, centro, Santana da Vargem – MG, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 18.245.183/0001-70, isenta de Inscrição Estadual, através da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria nº 042 de 24 de março de 2014, torna público aos 
interessados do ramo, que promoverá sob a regência da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
Licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido pela 
Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Complementar nº123/06 e as demais 
disposições contidas neste edital:  

 
Entrega de Envelopes para Habilitação (Documentação) e Proposta Comercial 
Data/Hora: 25/09/2014 – 9 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 
Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – Centro – Santana da Vargem – MG – CEP 37.195-
000 
 
Abertura dos Envelopes de Documentação 
Data/Hora: 25/09/2014 – 9 horas e 30 minutos 
Local: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 
Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – Centro – Santana da Vargem – MG – CEP 37.195-
000 
 
Previsão de Abertura dos Envelopes de Proposta 
Data/Hora: 25/09/2014 – 10 horas 
Local: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 
Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – Centro – Santana da Vargem – MG – CEP 37.195-
000 

 
 

I - DO EDITAL 
 
1 - Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG através do 
site oficial www.santanadavargem.mg,gov.br a qualquer interessado, ou mediante 
requerimento onde conste o nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, fax, e indicação da 
pessoa responsável pela solicitação, junto a Comissão Permanente de Licitação, situado na 
Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 08h30min às 10h30min e das 
13h00min às 15h30min.  
 

http://www.santanadavargem.mg,gov.br/
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II - DA DISPOSIÇÃO LEGAL 
 
2 - A presente Licitação, modalidade Tomada de Preços será regida pela Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores alterações e pelas demais condições fixadas no presente Edital. 
 

III - DO OBJETO 
 
3 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação 
asfáltica de vias públicas no Município de Santana da Vargem, mão de obra e materiais, 
através do Convênio 926/2014 - Pró Município – Melhoramento de Vias Públicas, conforme 
especificações constantes nos anexos deste EDITAL. 
 

IV - DOS ANEXOS 
 
5 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I - Modelo de Carta de Credenciamento - deverá ser entregue junto com a 
documentação; 
Anexo II – Minuta de Contrato; 
Anexo III – Minuta Atestado de visita técnica – deverá ser entregue junto com a 
documentação; 
Anexo IV – Modelo de termo de Renuncia de Prazo Recursal; 
Anexo V – Modelo de Proposta Econômica; 
Anexo VI – Memorial descritivo da obra; 
Anexo VII – Planilha Orçamentária; 
Anexo VIII – Cronograma Físico Financeiro; 
Anexo IX – Croqui de Localização da Obra; 
Anexo X – Quadro de Composição LDI ou BDI; 
Anexo XI – Modelo de Declaração de Regularidade e Conhecimento do Edital – deverá ser 
entregue junto com a documentação; 
Anexo XII – Modelo Declaração de Recursos Materiais e Humanos – deverá ser entregue 
junto com a documentação. 
 

V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 
5 - O local, data e horário estão indicados no preâmbulo. Os licitantes deverão entregar a 
“Documentação” e a “Proposta”, em envelopes lacrados, contendo, em sua parte externa e 
fronteira, além da razão social ou nome do licitante, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº. 1 - “DOCUMENTAÇÃO” 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – Minas Gerais 
Comissão Permanente de Licitação 
Processo Licitatório nº. 068/2014 
Tomada de Preços nº. 004/2014 
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ENVELOPE Nº. 2 - “PROPOSTA” 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – Minas Gerais 
Comissão Permanente de Licitação 
Processo Licitatório nº. 068/2014 
Tomada de Preços nº. 004/2014 
 
5.1 - Expirado o prazo para a entrega dos envelopes supracitados, não serão admitidas 
quaisquer retificações das propostas apresentadas. 
 
5.2 - Os envelopes entregues em local ou horário diferente do especificado, não serão objeto 
de julgamento pela Comissão Permanente de Licitação, sendo vedada a participação de 
licitantes retardatários. 
 

VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 – Poderão participar da presente Tomada de Preço empresas cadastradas em qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, e aquelas que atenderem a todas as condições 
exigidas no presente Edital para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data da 
entrega dos envelopes, nos termos do art. 22, parágrafo segundo da Lei 8.666/93, 
observada a necessária qualificação, apresentando declaração expressa, sob as penas da 
Lei de que posteriormente à expedição do CRC Certidão de Registro Cadastral, não 
ocorreram fatos impeditivos à sua habilitação. 
  
6.2 – A participação nesta Licitação implica na aceitação integral dos termos deste Edital, 
seus anexos e instrumentos, bem como na observância dos regulamentos e normas da 
ABNT, DER, INMETRO e das disposições legais pertinentes. 
 
6.3 – É Obrigatória a visita técnica da licitante para conhecimento do local da obra a ser 
executada, ocasião em que será fornecido aos interessados o atestado de visita técnica, 
conforme modelo constante do Anexo III, documento indispensável a ser incluído no envelope 
de “Documentação”. 
 
6.4 – A visita técnica acontecerá no dia 17 de setembro de 2014 das 09h00min as 11h00min 
e das 13h00min as 15h00min e deverá ser realizada por engenheiro civil responsável pela 
empresa licitante. Os participantes deverão comparecer na sede da Prefeitura Municipal 
situada na Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – Centro, para que o Engenheiro 
Responsável da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem encaminhe os participantes ao 
local da obra. 
 
6.4.1 – O engenheiro responsável pela visita técnica, deverá comparecer, munido de 
documento que comprove seu vínculo com a empresa licitante e documento de identidade. 
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6.5 – A visita técnica terá por finalidade: 
 
6.5.1 - Conhecimento das áreas e condições locais pertinentes à execução de serviços; 
 
6.5.2 – Conferência dos serviços relacionados no Memorial Descritivo; 
 
6.5.3 - Elucidação de dúvida e/ou informações técnicas necessárias à formulação da proposta 
e das condições locais para execução do objeto, pois não serão argumentos válidos para 
reclamações futuras no processo ou na inexecução contratual. 
 
6.6 – Não será expedido atestado de visita técnica para licitantes que não se identificarem e 
que comparecerem posteriormente ou anteriormente à data e horário agendado. 
 
6.7 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não 
serão consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução; 
 
6.8 – Somente poderão participar os interessados que estejam previamente inscritos no 
cadastro de fornecedores (CRC) da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, ou que 
atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, conforme previsto no § 2º do art. 22 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, apresentando os documentos, a saber: 
 
6.8.1 - Certidão Negativa de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 
 
6.8.2 - Certidão negativa de débitos Federais, Estaduais e Municipais; 
 
6.8.3 - Certidão negativa de regularização de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS; 
 
6.8.4 - Contrato Social e ultima alteração ou registro comercial, no caso de empresa 
individual; 
 
6.8.5 - Cédula de Identidade dos sócios; 
 
6.8.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF dos sócios; 
 
6.8.7 - Titulo de Eleitor dos sócios; 
 
6.8.8 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 
 
6.8.9 - Registro no CREA da empresa e dos engenheiros responsáveis; 
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6.8.10 - Certidão de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica com prazo de validade de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão 
 
6.8.11 - Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 
 
6.8.12 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei. 
 
6.9 – A documentação relativa à pessoa física deverá ser referente aos sócios da empresa 
licitante. 
 
6.10 – Os documentos exigidos para cadastro deverão estar autenticados ou ser 
apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 
competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

VII – DA DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO 
 
7 – O envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticado, ou deverão ser autenticados 
pelos membros da comissão, mediante apresentação dos originais para confronto. 
 
7.8.1 - Para fins de Habilitação Jurídica, conforme Art. 28 da Lei 8666/93: 
7.1.1 - Cédula de identidade dos sócios e/ou responsável pela empresa;  
7.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;  
7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  
7.1.4 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
7.1.6 - Contrato Social e ultima alteração contratual em vigor devidamente registrado; 
7.1.7 – Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Santana 
da Vargem; 
  
7.2 - Para fins comprovação de Regularidade Fiscal, conforme Art. 29 da Lei 8666/93. 
7.2.1 - Certidão de Regularidade expedida pelo INSS;  
7.2.2 - Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS;  
7.2.3 - Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;  
7.2.4 - Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Federal;  
7.2.5 - Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal; 
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7.2.6 - Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
7.2.7 - Alvará de localização e ou funcionamento; 
7.2.8 - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ/MF; 
7.2.9 – Declaração da empresa licitante indicando responsável técnico para os serviços, o 
qual deverá fazer parte do quadro técnico da empresa, na data da entrega da proposta; 
7.2.10 – Declaração individual subscrita pelo responsável indicado, autorizando, no caso, a 
sua indicação; 
7.2.11 – Declaração que a licitante cumprirá as normas relativas à Saúde e Segurança do 
Trabalho de seus empregados; 
7.2.12 – Declaração de regularidade e conhecimento do Edital, conforme Anexo X do Edital; 
7.2.13 – Declaração de que tem disponibilidade de Recursos Materiais e Humanos para o 
atendimento de todas as exigências técnicas mínimas do presente certame conforme Anexo 
XI do Edital. 
7.2.14 – No caso de licitantes que sejam MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, deverá ser apresentada uma Declaração que comprove tal afirmativa, sob pena de 
não receber o tratamento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
destinada às ME e EPP. 
 
7.3 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, conforme Art. 30 da Lei 
8666/93. 
7.3.1 – Comprovação de registro ou inscrição da empresa e do engenheiro responsável no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), com prova de regularidade de 
débitos; 
7.3.2 - Documento de comprobatório de quitação de débito junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da empresa e do(s) responsável(s) técnico(s). 
7.3.3 - Comprovação de que a Licitante possui, em seu quadro permanente, profissional de 
nível superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço. A declaração da Licitante deverá indicar o nome do profissional e 
preencher os seguintes requisitos: 
7.3.3.1 - Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, em nome do profissional responsável, devidamente 
acompanhadas da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma 
das regiões do CREA, comprovando a execução, pelos profissionais indicados, de serviços 
de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes 
ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo, que são: 
pavimentação asfáltica de vias públicas; 
7.3.3.2 - Somente serão aceitas as Certidões de Acervo Técnico que se refiram a atividades 
relacionadas com a execução de obras, a saber: coordenação, direção, execução, 
fiscalização ou supervisão. 
7.3.4 – Atestado de visita técnica, anexo III, fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem, comprovando que o interessado recebeu os documentos e, quando exigido, de que 
tomou de todas as informações necessárias e das condições locais pertinentes ao 
cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
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7.4 - Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, conforme Art. 
31 da Lei 8666/93. 
7.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
7.4.1.1 – O interessado não obrigado a publicar o balanço deverá: 
7.4.1.1.1 – Apresentar cópia legível da páginas do livro “DIÁRIO GERAL”, nas quais tenha 
sido transcrito inclusive a demonstração do resultado do exercício; e 
7.4.1.1.2 – Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, 
com os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na Junta Comercial; 
7.4.1.1.3 – O interessado obrigado a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva 
prova. 
7.4.1.2 – A verificação da boa situação financeira do interessado será feita mediante a 
apuração de dois indicadores contábeis: 
7.4.1.2.1 – Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 
QLG = (AC + RLP) / (PC + ELP) onde: AC é o ativo circulante; RLP é o realizável em longo 
prazo; PC é o passivo circulante e ELP é o exigível em longo prazo. 
7.4.1.2.2 – Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 
QLC = AC / PC onde: AC é o ativo circulante e PC é o passivo circulante. 
7.4.1.2.3 – O resultado das operações indicadas em 1.10.1 e 1.10.2 deverá ser igual ou 
superior a 1 (um). 
 
7.4.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
7.5 - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
7.6 - Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Modelo I em 
anexo. 
 
7.7 - Declaração da não ocorrência de fato impeditiva à sua habilitação, após emissão do 
CRC, conforme item I do Título III deste edital. 
 
7.8 – Toda a documentação solicitada deverá conter o mesmo número do CNPJ 
apresentado pela licitante. 
7.8.1 – Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ 
da matriz, ou; 
7.8.2 – Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ 
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Debito junto ao INSS, por constar no próprio 
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documento que é valido para matriz e filiais, bem assim quanto à Certidão Negativa de Debito 
junto ao PGFN/SRF, desde que conste no próprio documento que é valido para a matriz e 
filiais e o Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o reconhecimento 
dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de 
autorização para a centralização; 
7.8.3 – Se o licitante for à matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, 
os documentos deverão ser apresentados com o numero do CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; 
7.8.4 – Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial 
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
7.9 – Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em originais, por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial; 
 
7.10 – A Comissão de Licitação, para fins de conferência, reserva-se o direito de exigir os 
originais dos documentos apresentados em cópias. 
 
7.11 – Os documentos que exijam prazo de validade deverão estar em vigor na data marcada 
para a abertura dos envelopes “Documentação”. 
 
7.12– Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, relativamente aos 
documentos exigidos nesta Licitação, se existir, após a data de sua emissão, algum fato 
superveniente que impeça a habilitação. 
 
7.13 – Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo se 
substituído por cópia autenticada, podendo dar-se a autenticação pela própria Comissão à 
vista do original. 
 

VIII – DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
8 – É vedada a participação no presente certame de empresa que: 
a) incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93; 
b) estiver sob processo de falência ou concordata; recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
c) em consórcio; 
d) que estiverem nas condições estipuladas pelo art. 9º da Lei Federal 8.666/93 
e) empresas suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Santana da Vargem, enquanto durar a suspensão ou o impedimento; 
f) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou ate seja promovida a reabilitação; 
f) cooperativas; 
g) servidor da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 
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8.1 – A observância das vedações do item acima é de inteira responsabilidade da licitante 
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
8.2 – Constitui fato impeditivo de participação na presente Licitação a não apresentação dos 
documentos solicitados nos itens 6 e 7 deste Edital e seus subitens. 
 
8.3 – Nenhum preposto poderá representar mais de uma empresa licitante. 
 

IX – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
9.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada da obra, rigorosamente de 
acordo com as exigências constantes deste Edital (conforme modelo em anexo), não se 
admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:  
a) Estar digitada no arquivo disponível pelo setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Santana da Vargem, com cópia em CD/DVD, impressa em uma via, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal e 
pelo responsável técnico com inscrição no CREA, devidamente identificado e qualificado, a 
última folha e rubricada as demais.  
b) A razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o 
número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta 
corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;  
c) Número da Tomada de Preço e do Processo Licitatório; 
d) Preço global, objeto do presente certame, observando-se o item 10.5 do edital, 
expresso em numeral, por extenso e em moeda corrente, que corresponderá a Planilha 
Orçamentária, sem conter alternativas de desconto ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 
e) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, 
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas 
incidentes na execução do objeto deste edital;  
f) O nome e a qualificação do preposto, endereço, CPF, carteira de identidade, estado 
civil, nacionalidade e profissão, informado ainda qual o instrumento que lhe outorga poderes 
para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração); 
g) Prazo para execução total da obra, que deverá ser no máximo 30 (trinta dias) a contar 
da data de assinatura do contrato. 
h) Relação dos equipamentos (inclusive marca/modelo) que serão utilizados tanto nos 
pontos de acesso quanto nos pontos de espalhamento para atendimento dos serviços 
licitados; 
i) Descrição completa e pormenorizada do objeto cotado. Não serão consideradas 
válidas as cotações que simplesmente informarem “de acordo com o edital”. 
 
9.2 – Cronograma físico-financeiro dos serviços executados; 
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9.3 – Planilha Orçamentária deverá ser assinada pelo engenheiro responsável pela 
elaboração do orçamento, com indicação do número do CREA, anexa a proposta Comercial, 
constante no Anexo V. 
 
9.4 – Os preços deverão ser cotados considerando-se o local da  prestação dos 
serviços de engenharia do objeto licitado, incluídos os valores de quaisquer gastos ou 
despesas com instalação, manutenção, substituição de peças ou equipamentos por 
quaisquer motivo, configuração, treinamento de pessoal, testes, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. Não será 
pago nenhum valor à titularidade mobilização e desmobilização. 
 
9.5 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação 
pertinente, não dispensando dos requisitos referentes ao preenchimento e formalização da 
proposta de preços.  
 

X - DO JULGAMENTO 
 
10 – Para o julgamento da proposta mais vantajosa levar-se-á em conta, como fator 
determinante, O MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas às especificações, 
prazos de entrega e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e 
legislação pertinente. 
 
10.1 – Será desclassificada a proposta que: 
a) Não atenda aos requisitos deste edital; 
b) Não se refira à integralidade do objeto da licitação; 
c) Apresente preço unitário simbólico, de valor zero, superestimado ou manifestamente 
inexeqüível, incompatível com os preços praticados no mercado, assim considerados nos 
termos do disposto no art. 44 e art. 48, inciso II, da Lei Federal n. º 8.666/93; 
c) Para efeitos de preços superestimados no presente certame, será considerado nesta 
condição aquele que estiver acima do preço de mercado, constante do presente processo 
licitatório. O preço de mercado encontra-se à disposição de todos os licitantes, no setor de 
compras e licitações. 
d) Apresente preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução 
sobre a de menor valor; 
e) Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito 
de linguagem capazes de dificultar o julgamento. 
 
10.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, nos termos 
do § 2º do art. 45 da lei 8.666/93. 
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10.3 - Havendo licitantes que sejam MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, o critério a ser utilizado para julgamento das Propostas será o disposto na Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
10.4 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
 
10.5 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado, não 
serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 
10.6 - Prevalecerá o preço unitário, em caso de divergência entre este e o preço total do 
item. 
 
10.7 - As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias corridos. 
 
10.8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
 
10.9 – Encerrada a fase de julgamento, o processo será encaminhado ao Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, enquanto autoridade superior competente que, adjudicará e homologará 
a licitação, autorizando a contratação da adjudicatária. 
 
10.10 – A autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 e parágrafos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

XI - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
11 – O prazo máximo para execução da obra será de 90 (noventa) dias contados a partir da 
data expressa na ordem de início de serviço que será emitida de acordo com a conveniência 
da Administração, sendo que 38,21% (trinta e oito vírgula viente e um por cento) da 
obra deverão ser executados nos primeiros 30 (trinta) dias, 49,9 (quarenta e nove 
vírgula nove por cento)nos próximos 30(trinta) dias e os outros 11,89% (onze vírgula 
oitenta e nove por cento) nos 30 (trinta) dias restantes, obedecendo ao prazo final de 
execução. Após a entrega, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, emitido pelo 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, e assinado pelas partes. 
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11.1 – O Termo de Recebimento Definitivo somente será firmado após o decurso do prazo 
de observação e vistoria que comprove eventual adequação do objeto aos termos 
contratuais. 
 
11.2 – A prorrogação do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art. 57, § 1º da 
Lei 8.666/93. 
 
11.3 – Não haverá reajustamento nos valores contratados, sendo os preços fixos, exceto 
casos excepcionais previstos na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
11.4 – A licitante vencedora é obrigada a substituir ou refazer, de imediato e às suas 
expensas, serviços prestados em que se verificarem irregularidades. 
 
11.5 – A licitante que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado. 
 

XII - CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 
DOCUMENTO EQUIVALENTE. 

 
12 – O licitante vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento 
equivalente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da 
convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por 
escrito e aceita pela Prefeitura do Município de Santana da Vargem – MG. 
 
12.1 - Nos termos do § 2º do art. 64 da lei 8.666/93 poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo 
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação citada. 
 
12.2. – A licitante vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 
fazer prova de haver prestado a garantia de execução que, nos termos do art. 56 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 poderá ser em: 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 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; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária. 
 
12.3 – A garantia prevista no item anterior será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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12.4 – A garantia de execução prestada pelo Contratado será restituída no prazo de até 15 
(quinze) dias após o recebimento definitivo da obra. Quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

XIII - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
13 – Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
edital de licitação. 
 
13.1 – Caberá à Administração decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 3 (três) 
dias úteis. 
 
13.2 – Decairão do direito de impugnar os termos do edital perante a Administração, os 
licitantes que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
13.3 – Acolhida a petição contra o edital de licitação, será designada nova data para 
realização do certame. 
 

XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14 – A despesa resultante desta Tomada de Preços correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 0501.15.0451.1502 – 1516  44905100 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 
 
 

XV - DO PAGAMENTO 
 
15 – O pagamento, decorrente da execução da obra, será efetuado em uma única parcela, 
15(quinze) dias após emissão do boletim de medição e liberação do recurso do Pró 
Município, pela Secretaria Municipal da Fazenda, através de sua Tesouraria, após a 
medição dos serviços realizados em sua totalidade pelo responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização da obra e após a apresentação dos documentos fiscais devidos. 
 
15.1 – Para a execução do pagamento de que trata o item 15 a licitante vencedora deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em 
nome da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, CNPJ n.º 18.245.183/0001-70, o 
número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser 
creditado o valor devido pela remuneração apurada. 
 
15.2 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela licitante vencedora, 
diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, que 
somente atestará a execução dos serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, 
quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 
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15.3 - A emissão da nota fiscal deverá discriminar mão-de-obra e materiais, separadamente. 
 
15.4 – É condição indispensável para que a Prefeitura efetue o pagamento a apresentação 
das Certidões Negativas do INSS e do FGTS, juntamente com a documentação referente a 
medição realizada. 
 
15.5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de 
Santana da Vargem - MG e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG. 
 
 

XVI - DAS PENALIDADES 
 
16 – Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no 
contrato a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG, poderá aplicar à adjudicatária 
ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal cabíveis. 
 
16.1 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do 
descumprimento previsto no item anterior: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 
objeto da licitação; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, com o conseqüente cancelamento do mesmo; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do objeto da licitação. 
 
16.2 – O recolhimento das multas supra referidas deverá ser feito através de guia própria a 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 
 

XVII - DOS RECURSOS 
 
17 – Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos termos do 
art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, após a divulgação dos resultados. 
 
17.1 – As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será 
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assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos demais licitantes 
presentes. 
17.3 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, 
dirigidos À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, não sendo admitidos recursos via 
fac-simile, e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico. 
 
17.4 – Interposto o recurso, dele será dada ciência aos licitantes, através de publicação, que 
poderão impugná-lo no prazo previsto no art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
17.5 – O prazo para interposição de recurso administrativo deverá ser contado a partir da 
intimação ou LAVRATURA DA ATA, conforme art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

XVIII - DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
18 – Outros esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital, no horário das 08h30min às 10h30min e das 13h00min às 15h30min, ou no mesmo 
horário pelo telefone (35) 3858-1200 e, ainda, pessoalmente ou através de correspondência, 
endereçada à Comissão Permanente de Licitação – Praça Padre João Maciel Neiva, nº. 15, 
Centro, Santana da Vargem – MG, bem como pelo site oficial 
www.compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 
 

XIX – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
19 – Em qualquer hipótese, os serviços contratados não poderão ser sub-contratados. 
 
19.1 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inveracidade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação, ou caso tenha sido vencedor, o cancelamento do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
19.2 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade e ela superior, em 
qualquer fase da licitação, a suspensão do procedimento para promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive para análise 
mais detida de documentos. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais deverão responder, por escrito, no prazo determinado pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
19.3 – Todas as condições descritas neste edital permanecem inalteradas para efeito de 
contratação. 
 
19.4 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

http://www.compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br/
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Edital será o da Comarca de Três Pontas – MG, por mais privilegiado que outro seja. 
 
19.5 – Os casos omissos serão regulados em observância à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações. 
 
Santana da Vargem - MG, 29 de agosto de 2014. 

 
 
 
 
 

Vitor Lúcio Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 
 
 
À Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 
 
Ref: Credenciamento/Procuração 
 
 
A signatária _________________, com inscrição no CNPJ nº 
_______________,estabelecida na _________, neste ato representada pelo 
Sr._______________, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. _______________, 
RG nº _______________, CPF nº ________________, para fim especial de representá-la 
junto à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, no Processo Licitatório – Pregão nº 
__/2013, com poderes para apresentar envelopes, Proposta e Habilitação, formular ofertas e 
lances de preços na sessão pública, apresentar impugnações, interpor recursos, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
________________________ 
Nome e assinatura da licitante 
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2014 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/2014 
 
CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo 
de contrato, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 
alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições. 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, com sede 
administrativa localizada na Praça Padre Maciel Neiva, nº. 15, centro, inscrita no CNPJ MF 
sob nº. 18.245.183/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito do Município. 
 
CONTRATADA: ... 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1 – A CONTRATADA obriga-se à prestação de serviços de pavimentação asfáltica, 
conforme projeto arquitetônico e planilhas constantes do Anexo I e II do edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDO - DO VALOR 
 
1 – Fica estimado o valor global do presente contrato em R$... ( ... ). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
1 – O pagamento, decorrente da execução da obra, será efetuado em uma única parcela, 
15(quinze) dias após emissão do boletim de medição e liberação do recurso do Pró 
Município, pela Secretaria Municipal da Fazenda, através de sua Tesouraria, após a 
medição dos serviços realizados em sua totalidade pelo responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização da obra e após a apresentação dos documentos fiscais devidos. 
 
2 – A medição somente será paga mediante apresentação, por parte da contratada, de 
cópia da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 
3 – Para a execução do pagamento a CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal 
correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura do 
Município de Santana da Vargem - MG, CNPJ nº. 18.245.183/0001-70, o número de sua 
conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o 
valor devido pela remuneração apurada. 
 
4 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela CONTRATADA, diretamente ao 
representante da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, que somente atestará a 
execução dos serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, 
pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 
 
4.1 – A emissão da nota fiscal deverá discriminar mão-de-obra e materiais, separadamente. 
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4.2 – É condição indispensável para que a Prefeitura efetue o pagamento a apresentação 
das Certidões do INSS e do FGTS, juntamente com a documentação referente a cada 
medição realizada. 
 
5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de 
Santana da Vargem - MG e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura do Município de Santana da Vargem - MG. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
 
1 – O prazo máximo para execução da obra será de 90 (noventa) dias contados a partir da 
data expressa na ordem de início de serviço que será emitida de acordo com a conveniência 
da Administração. Após a entrega, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, emitido 
pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, e assinado pelas partes. 
 
1-1 – O Termo de Recebimento Definitivo somente será firmado após o decurso do prazo de 
observação e vistoria que comprove eventual adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
2 – A prorrogação do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art. 57, § 1º da 
Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1 – O recurso financeiro destinado ao pagamento do objeto licitado está previsto na Dotação 
Orçamentária: 0501.15.0451.1502 – 1516  44905100 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 
1 – Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no 
contrato a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, poderá aplicar à adjudicatária 
ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da 
responsabilização civil e penal cabíveis. 
 
2 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do 
descumprimento previsto no item anterior: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30o (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 
objeto da licitação; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, com o conseqüente cancelamento do mesmo; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do objeto da licitação. 
 
3 – O recolhimento das multas supra referida deverá ser feito através de guia própria a 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula segunda e 
terceira do presente instrumento após conferência da prestação de serviços e emissão de 
nota fiscal por parte da CONTRATADA; 
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2 – A CONTRATADA obriga-se a execução dos serviços do objeto do presente à 
CONTRATANTE, de acordo com o estipulado neste instrumento. 
 
3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, quando as partes 
acordarem que para o restabelecimento da relação contratual pactuada inicialmente e para 
a justa remuneração do serviço ou do fornecimento, objetivando sempre a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe. 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
1 – Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
instrumento, a Administração poderá exigir, ainda, da Contratada, a depositar, antes da 
assinatura do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato no valor máximo de 5% 
(cinco por cento) da contratação, com o mesmo prazo de vigência contratual, numa das 
seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Fiança Bancária; 
c) Seguro-Garantia. 
 
2 – Respeitadas as demais condições contidas neste Contrato, a garantia será liberada após 
a integral execução do contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido todas as 
obrigações contratuais. 
 
3 - Se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada 
por igual período; 
 
CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO 
1 – Ensejará a rescisão do presente contrato por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados nos artigos. 77 a 79 da Lei nº. 8.666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei n.º 8.666/93 e 
suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
1 – Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com exclusão de 
qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 
 
 
Santana da Vargem - MG, ___ de ____ de 2014. 
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Vitor Donizetti Siqueira 
Prefeito Municipal 

 
 
Contratante 
 
 
Contratada 
 
 
 
 
Testemunha:______________________ ________________________ 
                     CPF:                                      CPF: 
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ANEXO III 
MINUTA ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
PROCESSO N.º: 068/2014 
TOMADAS DE PREÇO: 004/2014 
 
Licitante: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Endereço: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
FAX: 
CEP: 
CNPJ: 
Representante: 
Nome: 
Cargo: 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, através de seu 
representante abaixo identificado, ATESTA, para fins de participação no Processo Licitatório 
nº 068/2014, TOMADA DE PREÇO nº 004/2014, que a empresa acima identificada 
participou da Visita Técnica para pavimentação asfáltica, conforme no edital, e tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações relativas ao objeto licitado, atendendo, dessa forma, às exigências do 
Edital. 
 
Santana da Vargem, _____ de _______________ de 2014 
 
 
Nome 
Engenheiro Civil – CREA/MG nº 00000/MG 
 
 
 

 
(Assinatura do Representante da Licitante) 
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ANEXO IV 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 
(Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, III). 
 
A Empresa.................................................................... abaixo identificada, inscrita no CNPJ 
sob o n..........................................., participante da Licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 004/2014, Processo Administrativo n° 068/2014, promovida pela Prefeitura 
Municipal de Santana da Vargem, por intermédio de seu representante legal, na forma e sob 
as penas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, RENÚNCIA, expressamente, ao 
direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de 
HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o prosseguimento do certame licitatório. 
 
Licitante: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Endereço: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
FAX: 
CEP: 
CNPJ: 
Representante: 
Nome: 
CPF: 
Santana da Vargem, ____ de _______________ de 2014 
 

(Assinatura do Representante da Licitante) 
 
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO 
ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM PODERES 
ESTATUTÁRIOS E/ OU CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE. 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA 

 
 
Razão social do licitante 
Endereço completo 
CNPJ nº 
Inscrição Estadual ou Municipal nº 
Telefone para contato: 
E-mail: 
 
Item Quantidade Unidade Descrição Preço Unitário Preço Total (com LDI) 
 
TOTAL GERAL R$0,00 
 
 
A) Data de validade: 
B) Prazos e condições de pagamento: 
C) Prazos e condições de entrega: 
D) Nome do responsável: 
E) CPF do responsável: 
 
DECLARO, para os devidos fins de direito,que nos preços ora apresentados estão inclusos 
os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalação, manutenção, substituição de 
peças ou equipamentos por quaisquer motivo, configuração,treinamento de pessoal, testes, 
tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios 
incidentes sobre a prestação de serviços, objeto da licitação. 
 
...................................... de .........  de 2014. 
 
 
 

O nome e a qualificação do representante legal autorizado a firmar contrato (nome 
completo, endereço, CPF, documento de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, 
e respectiva assinatura) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
O nome e a qualificação do responsável técnico da licitante (nome completo, endereço, 
CPF, número da inscrição no CREA, estado civil, nacionalidade e profissão, e respectiva 
assinatura.) 
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ANEXO VI  
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.  

  

Avenida Helio Terra 
Os serviços serão executados no município de Santana da Vargem 

 
  
  
  

01 – OBJETO 
 
  Execução dos serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, à base de 
C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) com espessura de 0,05cm (cinco 
centímetros) conforme este memorial com fornecimentos de materiais e mão-de-obra 
especializada e equipamentos necessários. 
Pavimentação da Avenida Helio Terra com extensão total 1.040 metros lineares. Sendo a rua 
em sentido transversal com extensão de  7 metros, perfazendo assim uma área de 
pavimentação igual a 7.279,77m² (sete mil duzentos setenta e nove e setenta e sete metros 
quadrados). 

  
  
2. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA:  

  
O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, 
designado pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, todo o material que mediante 
teste, não apresente características granulométricas e de compactação exigidas para servir 
de base de pavimento asfáltico.  
  

  
3. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA:  
  
 O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida  
(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características  
granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para servir 
de  
base de pavimento asfáltico.  
   
  
4. MELHORIA DO SUB-LEITO:  
  
De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92  
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A superfície do subleito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal 
tipo do leito carroçável. A compactação do subleito deverá ser feita por compactadores 
autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 
compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os compactadores 
autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.  

  
 
 
  

5. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE:  
  

Deverá ser empregado asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação será aquela 
que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada 
experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a perfeita 
conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a 
eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material  betuminoso. O 
material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, 
ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em 
um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer 
falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião 
da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.  

  
 

6. IMPRIMAÇÃO LIGANTE:  
  
De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93  
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200.  
A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2.  Após a perfeita conformação 
geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua 
superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existente; a seguir aplica-se o material 
betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura 
ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. 
Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e 
deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material 
betuminoso deve ser imediatamente corrigida.  

  
  
7. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):  
  
CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de 
agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, 
espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa 
asfáltica é de 0,05cm(cinco centímetros) aplicada. A execução dos serviços de pavimentação 
asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas. 
  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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- Placa da obra conforme modelo deverá ser adquirida e instalada pela empresa 
vencedora da licitação. 

- Remoção do subleito existente  
- Transporte de solo de rebaixamento, com DMT=5 km  
- Execução de sub-base e base em solo estabilizado granulometricamente sem mistura e= 

15cm  
- Imprimação de base com CM-30 

 
- Execução de pintura de ligação com RR-1C, caso a imprimação deixe de apresentar as 

características ideais, em função de um eventual excesso de tempo decorrido após a sua 
aplicação, ou outros fatores. 

- Execução de revestimento asfáltico e= 5 cm  tipo C.B.U.Q. com as seguintes 
especificações 
a) Preparo em usina do C.B.U.Q. utilizando CAP 20 e agregados 
b) Transporte da massa de usina até o local das obras 
c) Espalhamento da massa asfáltica 
d) Compactação da massa asfáltica com emprego de rolo de aço e rolo pneumático 

 
 
8. TRANSPORTE  DE MATERIAIS 
 
          O transporte de material  cascalho o para a base será realizado partindo de uma 
distância  d=6KM da Cidade de Santana da Vargem MG.Com relação  ao material  para sub-
base composto por (pó de pedra mais brita BGS numero 1).Será adquirido  na cidade de 
Varginha –MG com distância  média  de 44 km.Material de imprimação  e pintura de ligação 
será fornecido por empresa localizada na cidade de Varginha ,sendo distância  da usina  até 
o local ,aproximadamente  de 44km.Perseverando o índice de 0,0012 T/ M^3 para o índice 
de imprimação.E índice de pintura de ligação  o IPL= 0,005.Perfazendo um total de 0,0017 . 
            

  
9. GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO:  
  
Tipo: Moldadas “in-loco” através de processo mecânico, por extrusão  

 
- Execução de meio fio, (12x16, 70x35)x100cm, fck 20mpa 
- Execução de sarjeta  (5 x 50cm)   , fck 20mpa 
- Execução de rampas de acessibilidade, fck 20mpa 
 
Preparo do terreno:  
O local deverá ser previamente compactado com compactador manual de placa  
vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor 
Normal.  
Material:  
Concreto pré-misturado, com consumo de cimento 250 kg/m3.   
 
Com relação a sarjetas e meio-fios, temos o seguinte resumo: 
Total  Pavimentação = 7.279,77 m2 
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Total meio fio = 2.054,54 metros lineares, dimensão 18X18x45(cm) 
Total sarjetas = 2.054,64 metros lineares, tipo 01,50 x 50 cm, i= 3% 
 
Total de pavimentação em CBUQ = Total avenida – sarjetas = 
 7.279,77– (2.054,64 x 0,50) = 6.252,45 m² 

  
Rampas de acessibilidade: De acordo com a NBR 9050, projeto em anexo. 
                                                Total de 48(quarenta e oito) rampas. 
 
Placas indicativas de ruas (500 x 250) Placa em aço MSG 18, conforme Normas NBR 14.644, 
com Fundo Preparado anti-corrosivo e o fundo na cor preta fosca com a frente totalmente 
refletiva, BG, dizeres, símbolos e tarjas em película refletiva tipo 1, com colunas tipo pp 2,5” 
x 3000mm, fundo preparado anticorrosivo e pintura externa na cor preta fosca. Tubo de aço 
msg 18 com aletas ou dobras anti giro = 21 unidades  
 
Placas de sinalização de vertical de transito R1, placa em aço MSG 18 , conforme normas 
NBR 14.644, com placas  com Fundo preparado anti-corrosivos e o fundo na cor preta fosca , 
com a  frente totalmente refletiva , BG , dizeres, símbolos e tarjas em película refletiva tipo 1 
=  9 unidades  
 
 
Pintura de sinalização horizontal, pintura de faixa pedestre zebrada seguindo as normas do  
CONTRAN = (7,00x4,00)x18u = 18 m²  
 
- Execução e colocação Placas indicativas de ruas (500 x 250),  Placa em aço MSG 18, 
conforme Normas NBR 14.644, com Fundo Preparado anti-corrosivo e o fundo na cor preta 
fosca com a frente totalmente refletiva, BG, dizeres, símbolos e tarjas em película refletiva 
tipo 1, com colunas tipo pp 2,5” x 3000mm, fundo preparado anticorrosivo e pintura externa 
na cor preta fosca. Tubo de aço msg 18 com aletas ou dobras anti giro , conforme projeto 
anexo.  
- Execução e colocação Placas de sinalização de vertical de transito R1, placa em aço MSG 18 
, conforme normas NBR 14.644, com placas  com Fundo preparado anti-corrosivos e o fundo 
na cor preta fosca , com a  frente totalmente refletiva , BG , dizeres, símbolos e tarjas em 
película refletiva tipo 1 , conforme projeto anexo. 
-Pintura de sinalização horizontal, com tinta DNIT 2anos, obedecendo ao padrão Mansell ou 
outro que venha a substituir de acordo com as normas ABNT. Tonalidade Amarela 10YR 
7,5/14; Branca N 9,5 com conforme projeto anexo. 
 
 
10. ÁGUA E ESGOTO:  
  

Os tampões dos poços de visita, assim como as grelhas das caixas de captação de 
águas pluviais existentes deverão ser regularizados no nível do pavimento final.  
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11. PRAZO 
 

O prazo máximo para execução dos serviços será de 90 (noventa dias) corridos. 
 
 
 
12. OBSERVAÇÕES: 
 
 
- Todas as despesas referentes e execução da obra, tais como encargos sociais e 

trabalhistas, CREA, correrão por conta da licitante vencedora. 
- A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem exercerá através de seus profissionais a 

fiscalização dos serviços sendo que a mesma poderá recusar qualquer tipo que não 
esteja compatível com este memorial bem como determinar aceitação ou não da 
qualidade do material empregado nos serviços 

- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da ABNT. 
- A licitante vencedora deverá manter no local o diário da obra. 
- Deverão ser feitas medições ao final de cada mês 
- Os serviços deverão ser entregues totalmente completos e limpos. 
 
 

Santana da Vargem, 10 de Março de 2014 
 

ART n°1173642 e 1673797 
 
 
 

__________________ 
LUIZ DE FÁTIMA CONCEIÇÃO 
Engª Civil – CREA/MG 32304/D 
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ANEXO VII  
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO 

 
 

                  

  
           

              

 
 

                 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM       

             
                  

  

Praça Padre João Maciel Neiva -N°15 CEP 37195-000- FONE 35 
3858-1200 

               
  

CNPJ:. 18.245.183/0001-70 
               

  
Setor de Engenharia- Fone: 35 3858-1200   Ramal 206 - email: engenharia@santanadavargem.mg.gov.br 

          
  

www.santanadavargem.mg.gov.br 
            
          PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS-\\OBRA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM -AV. HÉLIO TERRA 
                          
          PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM FOLHA Nº: 01/01 
          OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q  DATA: 05/12/2013 
          LOCAL: AVENIDA HÉLIO TERRA -SANTANA DA VARGEM FORMA DE EXECUÇÃO:  
          REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - DEZEMBRO /2013 

(    ) DIRETA 
(  x  ) INDIRETA 

          PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Mêses LDI 26,00%     
          

          
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

S/ LDI 

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ LDI 
PREÇO 
TOTAL 

          1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

          

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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1.1 IIO-PLA-005 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA 
FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE 
INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE 
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS 

UND 1,00 720,70 908,08 908,08 

 

 

 

 

      

1.2 IIO-PLA-005 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA 
FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE 
INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE 
IDENTIDADE VISUAL DO ORGÃO FINANCIADOR 

UND 1,00 720,70 908,08 908,08 

 

 

 

 

          TOTAL 1.816,16 

 
 

 
 

      2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS 

 
 

 
 

      2.1 OBR-VIA-125  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL M2 7.279,77 1,10 1,39 10.118,88   
 

 
      2.2 OBR-VIA-015 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA 

(MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) m3 1.490,52 3,05 3,84 5.723,60    
 

 
      

2.3 TRA-CAN-
015 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 
URBANO) - Material da escavção 

M³ X Km 9.099,71 1,19 1,50 13.649,56   

 

 

      
    SUB BASE    

 
 

      
2.4 OBR-VIA-320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 A 50 

KM (SUB-BASE  - 44KM) M³ X Km 16.015,56 0,59 0,74 11.851,51   
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2.5 OBR-VIA-140 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIA 

M3 1.091,96 11,85 14,93 16.302,96   

 

 

          BASE   
 

 
      

2.6 PREFEITURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE - CASCALHO M3 363,98 A CARGO DA PREFEITURA   

 
 

      
2.7 OBR-VIA-320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 10 A 15 

KM ( BASE) (6KM) M³ X Km 6.551,76 0,68 0,86 5.634,51    

 
 

      

2.8 OBR-VIA-145 

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL 

M3 363,98 10,98 13,83 5.033,84    

 

 

          PAVIMENTAÇÃO    
 

 
      

2.9 OBR-VIA-160  

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
ATÉ A OBRA 

M2  6.252,45 3,44 4,33 27.073,11 

 

 

 

 

      

  OBR-VIA-165  

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 
DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO ATÉ A OBRA 

M2  6.252,45 0,90 1,13 7.065,27 

 

 

 

 

      
2.10 OBR-VIA-345 TRANSPORTE  DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT DE 30 A  50 KM ( 

PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO- 44 Km) TXKM 467,68 0,37 0,47 219,80 

 
 

 
 

      

2.11 OBR-VIA-180 

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 
OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E 
AGREGADOS ATÉ A USINA (MASSA PRONTA) 

M3 312,62 448,87 565,58 176.811,61  
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2.12 OBR-VIA-400 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 30 A 50 KM (MASSA 
PRONTA ATÉ LOCAL DE APLICAÇÃO) - 44KM M³ X Km 13.755,28 0,63 0,79 10.866,67 

                        290.351,32 

          3 DRE-001 DRENAGEM           

          
3.1 DRE-SAR-

005 
CANALETA SEM TAMPA PARSARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO 
DEOP-MGA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM M 2.054,64 12,30 15,50 31.846,92  

             TOTAL 31.846,92 

          4 URB-001 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                           

          
4.1 URB-MFC-

005 
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 
16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 2.054,64 29,01 36,55 75.097,09  

         
  LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL M2  7.279,77 0,55 0,69 5.023,04  

             TOTAL 80.120,13  
         TOTAL GERAL DA OBRA 404.134,53   
         

           
         

           
                 

                                               ENG. Civil: Luiz de Fátima Conceição  CREA   
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ANEXO VIII 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA 
 
PREFEITURA: SANTANA DA VARGEM - MG VALOR DO CONVÊNIO: R$404.134,53 DATA: 22 DE JULHO DE 2013 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LOCAL:  AV. HELIO TERRA - SANTANA DA VARGEM PRAZO DA OBRA: 90 DIAS 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO 

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 

1.1 IIO-PLA-005 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRA 
EM CHAPA GALVANIZADA - 3,00 X 1,50 M - GOVERNO DO 
ESTADO 

Físico % 0,45% 100,00%           

Financeiro 1.816,16 1.816,16           

1.2 OBRA-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO COM PROCTOR 
NORMAL 

Físico % 2,50% 50,00% 50,00%         

Financeiro 10.118,88 5.059,44 5.059,44         

1.3 OBRA-VIA-015 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA - 
(MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

Físico % 1,42% 50,00% 50,00%         

Financeiro 5.723,60 2.861,80 2.861,80         

1.4 TRA-CAM-015 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 
EM CAMINHÃO 2KM < DMT<=5 KM - DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO - MATERIAL DA ESCAVAÇÃO 

Físico % 3,38% 50,00% 50,00%         

Financeiro 13.649,56 6.824,78 6.824,78         

1.5 OBRA-VIA-320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 
CONSERVAÇÃO DMT 10 A 15 Km - (SUB-BASE E BASE 

Físico % 2,93% 50,00% 50,00%         

Financeiro 11.851,51 

5.925,76 5.925,76 

        

1.6 OBRA-VIA-140 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO INCLUINDO ESCAVAÇÃO CARGA 
/DESCARGA 

Físico % 4,03 

50,00% 50,00% 

        

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO  MATERIAL 
INCLUSIVE AQUISIÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL 

Financeiro 16.302,96 

8.151,48 

8.151,48         
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1.7 OBRA-VIA-320 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA 
CONSERVAÇÃO DMT 10 A 15 Km - (SUB-BASE E 
BASE(BASE) ( 6 KM) 

Físico % 1.39% 

50,00% 50,00% 

        

Financeiro 5.634,51 

2.817,26 2.817,26 

        

1.6 OBRA-VIA-145 

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR  
INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO,CARGA,DESCARGA ETC 

Físico % 1,25% 50,00% 50,00%         

Financeiro 5.033,84 2.516,92 2.516,92         

1.8 OBRA-VIA-160 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO  COM MATERIAL  
BETUMINOSO,INCLUINDO FORNECIMENTO  E 
TRANSPORTE  DO MATERIAL  

Físico % 6,70% 50,00% 50,00%         

Financeiro 27.073,11 13.536,56 13.536,56         

1.9 OBRA-VIA-165 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL  
BETUMINOSO,INCLUINDO FORNECIMENTO  E 
TRANSPORTE  DO MATERIAL  BETUMINOSO  DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS. 

Físico % 1,75% 50,00% 50,00%         

Financeiro 7.065,27 3.532,64 3.532,64         

1.10 OBRA-VIA-345 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA  
DMT DE 30 A 50 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO E 
IMPRIMAÇÃO -44 KM) 

Físico % 0.05%             

Financeiro 219,80 109,90 109,90         

1.11 OBRA-VIA-180 

EXEC. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
( CBUQ)  COM MATERIAL  BETUMINOSO INCLUINDO 
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE  DO 
MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 
OBRAS ,ESCLUSIVE  TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA(MASSA 
PRONTA) 

Físico % 43,75% 50,00% 50,00%         

Financeiro 176.811,61 88.405,81 88.405,81         

1.12 OBRA-VIA-400 
TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO  DE 
DMT 30 A 50 KM (MASSA PRONTA ATÉ O LOCAL DE 
APLICAÇÃO) - 44 KM 

Físico % 2,69% 50,00% 50,00%         

Financeiro 10.866,67 5.433,34 5.433,34         

1.13 DRE-SAR-005 SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG 

Físico % 7,88% 50,00% 50,00%         

Financeiro 31.846,92 15.923,46 15.923,46         

1.14 URB-MFC-005 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO  TIPO A-(12 X 
16,7 X 35) CM INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO 

Físico % 18,58%   50,00% 50,00%       

Financeiro 75.097,09   37.548,55 37.548,55       

1.15 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DA OBRA  Físico % 1,24%     1,24%       
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Financeiro 5.023,04     5.023,04       

TOTAL 
Físico % 100,00%             

Financeiro R$ 404.134,53 R$ 162.915,31 R$ 198.647,70 R$ 42.571,59 R$ 404.134,60     
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ANEXO IX 
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
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ANEXO X 
QUADRO DE COMPOSIÇÃO LDI OU BDI 

 
 

 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
Identificação da obra: Pavimentação Av. Hélio Terra 

  
Fórmula para cálculo do BDI: 

BDI= (1/(1-Imp))x(1+Adm)x(1+Def)x(1+Ris)x(1+LB)x(1+Ga)-1 
  

Onde: 
 

  
Imp= Impostos e taxas incidentes sobre faturamento   

Adm= Despesas Administração Central   
Def= Despesas financeiras e seguros   
Ris= Riscos e imprevistos   
LB= Lucro Bruto   
Ga= Garantia   

  
ÍTEM DISCRIMINAÇÃO % 

GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS   
A-1 Administração central 8,04% 
  Total grupo A 8,04% 
      
GRUPO B LUCRO    
B-1 Lucro bruto 9,80% 
  Total grupo B 9,80% 
      
GRUPO C IMPOSTOS   
C-1 PIS 0,65% 
C-2 COFINS 3,00% 

C-3 
ISSQN (valor praticado pela Prefeitura de Santana da 
Vargem) 3,00% 

  Total grupo C 6,65% 
      
GRUPO D DIVERSOS   
D-1 Garantia 0,40% 
D-2 Despesas financeiras e seguros 0,80% 
D-3 Riscos e imprevistos 1,08% 
  Total grupo D 2,28% 
      
      

TOTAL DESTE BDI.................................. 30,00% 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E CONHECIMENTO 

DO EDITAL 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 068/2014 
TOMADA DE PREÇOS: 004/2014 
 
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA sob 
as penas da Lei: 
 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e (assinar com “X”, conforme o caso): 
( ) não emprega menor de dezesseis anos. 
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente 
data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 
documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da Licitação. 
 
______________________, _____ de _______________ de 2014 
(Local e data) 
 
___________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal da Licitante) 
OBS.: a presente declaração deverá conter carimbo/identificação/CNPJ da empresa. 
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ANEXO XII 
MODELO DECLARAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

 
 
PROCESSO N.º: 068/2014 
TOMADA DE PREÇO N.º: 004/2014 
 
A empresa ........................................................................................, CNPJ 
nº............................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e 
do CPF nº ........................., DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no 
atendimento de todas as exigências técnicas mínimas do certame em referência, relativas 
a instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, conforme a 
seguir listados: 
 
a) INSTALAÇÕES:...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
b)MÁQUINASEEQUIPAMENTOS:..........................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
c)PESSOALTÉCNICOESPECIALIZADO: ....................................................................... 
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
DECLARA, ainda, estar ciente de que a disponibilidade ora declarada poderá ser 
inspecionada pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a qualquer momento. 
 
______________________, _____ de _______________ de 2014 
(Local e data) 
 
___________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal da Licitante) 
OBS.: a presente declaração deverá conter carimbo/identificação/CNPJ da empresa. 
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