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LICITAÇÃO SMOBI 020/2021-RDC 
 
 
Objeto: Serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos 

logradouros no município de Belo Horizonte, conforme as especificações contidas no Anexo I – 

Projeto Básico da Licitação e demais documentos que integram este Edital de Licitação. A 

licitação será dividida em 9 (nove) lotes. 

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratações Presencial. 

Critério de julgamento: menor preço, aferido por lote. 

Regime de execução: empreitada por preço unitário. 

Orçamento estimado: não sigiloso 

Data-base: fevereiro/2021 

Modo de disputa: combinado fechado/aberto 

Obtenção do Edital: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para acesso dos 

interessados no site da PBH, no link licitações e editais (https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes), e 

também na Gerência de Gestão de Processos da Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital - SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, MG, na Rua dos Guajajaras, 1107 – Lourdes, 

de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00mim às 12h00min e de 14h00min às 17h00min. 

As cópias poderão ser obtidas por meio digital, mediante o fornecimento de um DVD-R não 

utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor correspondente através de Guia 

de Arrecadação, ser calculado conforme a quantidade de folhas. 

Consultas de caráter técnico ou legal e impugnações: conforme item 6 deste Edital. 

Recebimento das propostas: as propostas serão recebidas até às 09h00min do dia: 

Lote I  13/07/2021; Lote IV  16/08/2021; Lote VII  20/09/2021; 

Lote II  23/07/2021; Lote V  26/08/2021; Lote VIII  30/09/2021; 

Lote III  04/08/2021; Lote VI  08/09/2021; Lote  IX   13/10/2021. 

Julgamento das propostas: o julgamento das propostas ocorrerá a partir das 09h15min do dia: 

Lote I  13/07/2021; Lote IV  16/08/2021;                   Lote VII 20/09/2021; 

Lote II  23/07/2021; Lote V  26/08/2021;                   Lote VIII 30/09/2021; 

Lote III  04/08/2021; Lote VI  08/09/2021;                   Lote  IX  13/10/2021. 

Recebimento dos documentos de habilitação: apenas da licitante vencedora, mediante 

solicitação. 

Referência de tempo: horário de Brasília. 

  

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI 020/2021-RDC 
 
1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura – SMOBI torna público que realizará a LICITAÇÃO SMOBI 020/2021, via 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – RDC PRESENCIAL, tipo MENOR 

PREÇO AFERIDO DE FORMA GLOBAL POR LOTE, para ter seu objeto executado sob o 

regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e nos termos das normas 

consubstanciadas na Lei nº 12.462/2011, no Decreto nº 7.581/2011, aplicando-se a Lei nº 

8.666/1993, quando expressamente indicado na Lei nº 12.462/2011, bem como no disposto 

pelo Decreto Municipal nº 10.710/2001, naquilo que for aplicável; na Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte; na Lei Municipal nº 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 16.681/2017; no Decreto Municipal nº 13.757/2009; no Decreto Municipal nº 

15.113/2013; na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.º 205/2020; no Decreto Municipal nº 

15.185/2013; no Decreto Municipal n.º 16.361/2016; no Decreto Municipal n.º 16.720/2017; no 

Decreto Municipal n.º 16.769/2017; na Lei nº 8.078/1990 e, no que couber, na Lei nº 

10.406/2002; na Lei nº 12.846/2013; no Decreto Municipal nº 16.954/2018; no Decreto 

Municipal nº 16.408/2016; na Lei Complementar nº 123/2006; na Lei Municipal nº 

10.936/2016; no Decreto Municipal nº 16.535/2016; além da legislação trabalhista aplicável, 

em especial a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto Lei nº 5.452/1941); os 

Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 – NR-15 e o item 18.28.2 da 

Norma Regulamentadora 18 – NR-18, aprovadas por meio da Portaria nº 3.214/1978, do 

Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes deste Edital. 

2. OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto a contratação, pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 

através da SMOBI, serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em 

diversos logradouros no município de Belo Horizonte, conforme as especificações contidas no 

Anexo I – Projeto Básico da Licitação e demais documentos que integram este Edital de 

Licitação. 

Esta licitação está dividida em 09 (nove) lotes, a saber: 

2.1. Lote I – Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul – GERMACS; 

2.2. Lote II – Gerência Regional de Manutenção Pampulha – GERMAP; 

2.3. Lote III – Gerência Regional de Manutenção Oeste – GERMAO; 

2.4. Lote IV – Gerência Regional de Manutenção Barreiro – GERMAB; 

2.5. Lote V – Gerência Regional de Manutenção Nordeste – GERMANE; 

2.6. Lote VI – Gerência Regional de Manutenção Noroeste – GERMANO; 

2.7. Lote VII – Gerência Regional de Manutenção Venda Nova – GERMAVN; 

2.8. Lote VIII – Gerência Regional de Manutenção Norte – GERMAN; 

2.9. Lote IX – Gerência Regional de Manutenção Leste – GERMAL. 
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3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

O preço global teto dos serviços licitados é de R$ 163.736.041,85 (cento e sessenta e três 

milhões, setecentos e trinta e seis mil e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). 

Os valores globais máximos por lote, limitadores das propostas dos licitantes, são:  

3.1. Lote I  GERMACS  R$ 16.159.005,76 (dezesseis milhões, cento e cinquenta e 

nove mil, cinco reais e vinte e setenta e seis centavos); 

3.2. Lote II  GERMAP  R$ 23.121.546,14 (vinte e três milhões, cento e vinte e um 

mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos); 

3.3. Lote III  GERMAO  R$ 18.664.177,96 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e 

quatro mil, cento e setenta e sete reais e noventa e seis 

centavos); 

3.4. Lote IV  GERMAB  R$ 19.303.252,41 (dezenove milhões, trezentos e três mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos); 

3.5. Lote V  GERMANE  R$ 20.394.022,27 (vinte milhões, trezentos e noventa e quatro 

mil, vinte e dois reais e vinte e sete centavos); 

3.6. Lote VI  GERMANO  R$ 19.778.729,98 (dezenove milhões, setecentos e setenta e 

oito mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito 

centavos); 

3.7. Lote VII  GERMAVN  R$ 18.183.863,85 (dezoito milhões, cento e oitenta e três mil, 

oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) 

3.8. Lote VIII  GERMAN  R$ 14.199.277,27 (quatorze milhões, cento e noventa e nove 

mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos); 

3.9. Lote IX  GERMAL  R$ 13.932.166,21 (treze milhões, novecentos e trinta e dois 

mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). 

Serão desclassificadas as propostas comerciais com preços globais acima destes valores. 

4. FONTE DE RECURSOS 

Os serviços licitados serão custeados com recursos orçamentários da SMOBI, proveniente 

dos Recursos Ordinários do Tesouro – ROT e Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento – FINISA, conforme rubrica nº: 

Lote I – GERMACS 

2700.0200.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0200.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote II – GERMAP 

2700.0800.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0800.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 
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Lote III – GERMAO 

2700.0700.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0700.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote IV – GERMAB 

2700.0100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0100.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote V – GERMANE 

2700.0400.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0400.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote VI – GERMANO 

2700.0500.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0500.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote VII – GERMAVN 

2700.0900.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0900.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote VIII – GERMAN 

2700.0600.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0600.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190; 

Lote IX – GERMAL 

2700.0300.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.00 – SICOM 100; 

2700.0300.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 – SICOM 190. 

5. PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

5.1. Os envelopes contendo as propostas comerciais das empresas interessadas em 

participar desta Licitação deverão ser protocolizados no Protocolo Geral da sede da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, localizado na Rua 

dos Guajajaras, 1107 – Lourdes, nos seguintes prazos: 

Lote I  GERMACS  até as 09h00min do dia 13/07/2021; 

Lote II  GERMAP  até as 09h00min do dia 23/07/2021; 

Lote III  GERMAO  até as 09h00min do dia 04/08/2021; 

Lote IV  GERMAB  até as 09h00min do dia 16/08/2021; 

Lote V  GERMANE  até as 09h00min do dia 26/08/2021; 

Lote VI  GERMANO  até as 09h00min do dia 08/09/2021; 

Lote VII  GERMAVN  até as 09h00min do dia 20/09/2021; 

Lote VIII  GERMAN  até as 09h00min do dia 30/09/2021; 

Lote IX  GERMAL  até as 09h00min do dia 13/10/2021. 

5.1.1. Não serão aceitos pela Comissão Permanente de Licitações envelopes 
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que sejam protocolizados após o dia e horário previsto para a abertura 

do certame. 

5.2. O procedimento de julgamento ocorrerá na Sala de Licitações, no endereço indicado 

no item 5.1, nas seguintes datas: 

Lote I  GERMACS  a partir das 09h15min do dia 13/07/2021; 

Lote II  GERMAP  a partir das 09h15min do dia 23/07/2021; 

Lote III  GERMAO  a partir das 09h15min do dia 04/08/2021; 

Lote IV  GERMAB  a partir das 09h15min do dia 16/08/2021; 

Lote V  GERMANE  a partir das 09h15min do dia 26/08/2021; 

Lote VI  GERMANO  a partir das 09h15min do dia 08/09/2021; 

Lote VII  GERMAVN  a partir das 09h15min do dia 20/09/2021; 

Lote VIII  GERMAN  a partir das 09h15min do dia 30/09/2021; 

Lote IX  GERMAL  a partir das 09h15min do dia 13/10/2021. 

6. CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇÕES 

6.1. A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos 

deste Edital, poderá consultar à respeito a Comissão Permanente de Licitações, 

através de carta protocolizada, ou através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br, até o 

quinto dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão de julgamento das 

propostas. 

6.2. Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital de Licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei, devendo protocolizar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura da sessão de julgamento das propostas. 

6.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a 

Administração o interessado que não o fizer até 5 (cinco) dias úteis que anteceder a 

abertura da sessão de julgamento das propostas, apontando as falhas ou 

irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação terá efeito de 

recurso. 

6.4. As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas últimas não 

forem acolhidas, serão disponibilizadas diretamente no site www.pbh.gov.br, no link 

correspondente a este edital e poderão ser acessados por todos os licitantes 

interessados. 

6.5. As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão divulgadas no Diário Oficial do 

Município – DOM e nos mesmos veículos em foi publicado o aviso desta licitação. 

6.6. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não suspende o processo, e não a 

impedirá de participar do processo licitatório devendo, por conseguinte, enviar sua 

PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessão. 

mailto:cpl.sudecap@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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7. CLÁUSULA DE ADESÃO 

O protocolo da proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte da 

licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, 

bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou 

especiais, aplicáveis. Obriga, ainda, à observância dos preceitos legais e regulamentares em 

vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

8.1. Serão admitidas a participar desta licitação, para qualquer um dos 9 (nove) lotes, 

empresas que atendam as exigências deste Edital, vedada, expressamente, a 

formação de consórcios. 

8.2. Não será permitida a participação direta ou indireta na presente licitação de 

pessoa jurídica que: 

8.2.1. esteja suspensa de participar de licitação ou impedida de contratar com o 

Município de Belo Horizonte; 

8.2.2. tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

8.2.3. estiver sob falência, dissolução, liquidação, ou com pedido de recuperação 

judicial ou extrajudicial pendente de concessão ou homologação pelo juízo 

competente; 

8.2.4. possua objetivo social incompatível com a execução do objeto deste Edital; 

8.2.5. incorrer em qualquer das vedações elencadas no art. 36, da Lei 12.462/2011, 

art. 3º, do Decreto 7.581/2011, ou no art. 42, da Lei Orgânica do Município de 

Belo Horizonte; 

8.2.6. em decorrência da prática de atos lesivos à Administração Pública previstos 

na Lei 12.846/2013, regulamentada por meio dos Decretos Municipais 

16.954/2018 e 16.408/2016, estiverem com suas atividades suspensas, ou 

parcialmente interditadas para a execução do contrato a ser celebrado. 

8.2.7. Para fins de aplicação das normas aqui contidas, considera-se participação 

indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou 

jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, 

incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

8.3. Como condição de verificação do eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.3.1. Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF; 

8.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
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pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ 

sancoes/ceis); 

8.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.3.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

8.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

8.3.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.3.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.3.6.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.7. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA PROPOSTA COMERCIAL 

9.1. Até a data indicada no item 5.1, à empresa licitante cumpre apresentar o envelope 

relativo à sua PROPOSTA COMERCIAL, UM PARA CADA LOTE A QUE ESTIVER 

CONCORRENDO, numerado, opaco e fechado, endereçado à SMOBI, em uma única 

via, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

LICITAÇÃO: SMOBI 020/2021-RDC – LOTE Nº ___ 

PROPOSTA COMERCIAL  

LICITANTE: (preencher com a razão social da Licitante) 

CNPJ: (preencher com Nº do CNPJ da Licitante) 

ENDEREÇO: (preencher com o endereço da Licitante) 

TELEFONE: (preencher com o telefone da Licitante) 

E-MAIL: (preencher com o e-mail da Licitante) 

9.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada dos 

documentos a seguir exigidos na forma impressa: 

9.2.1. Carta de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL conforme Anexo III – 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. A Proposta Comercial inicial a 

ser apresentada deverá conter o valor global dos serviços por LOTE. Os 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura  

 

9/49 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI 
 Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 
Edital SMOBI 020/2021-RDC Diretoria Jurídica 
Processo 01-035.197/21-69 Gerência de Elaboração de Editais 
Plano de Obras: 2608 a 2616:“REG”-S-MAN-20 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14º andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG 
 

valores unitários serão exigidos apenas na Proposta Ajustada. 

9.2.1.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, transporte, fretes até o destino e quaisquer 

outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do 

presente certame. 

9.2.1.2. A proposta deverá indicar sua validade, a qual será de no mínimo 

100 (cem) dias, a contar da data limite para sua entrega. 

9.2.2. Declaração que está ciente das condições contidas neste Edital e em seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

neles definidos; e que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, conforme modelo constante no Anexo IV deste 

Edital; e 

9.2.3. sendo a Licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou 

Sociedade Cooperativa Equiparada, assim enquadradas nos termos do 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, deverá apresentar 

declaração “Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006”, conforme 

modelo do Anexo VI deste Edital, em atendimento ao disposto nos §§1º a 4º, 

do art. 8º, da Lei Municipal n.º 10.936/2016. 

10. CREDENCIAMENTO 

10.1. A licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no item 5 

deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitações para efetuar seu 

credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de 

identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes 

para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame. 

10.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e para praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente. Neste caso, deverá ser apresentada 

cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da 

licitante, atualizado e registrado, na qual estejam expressos que o signatário da 

procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em nome da licitante. 

10.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente 

registrado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

10.4. O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, apresentar nova 

PROPOSTA DE PREÇOS (no caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
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cooperativa), declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante 

durante a sessão de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS 

relativos a esta licitação;  

10.5. Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço apresentado 

na sua proposta escrita, para efeito de ordenação e apuração da proposta de maior 

vantajosidade.  

10.6. É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa. 

10.7. Poderão estar presentes um ou mais representantes autorizados de cada licitante, 

porém, apenas um participará das sessões como representante formal. Só serão 

aceitas manifestações de representantes das licitantes devidamente credenciados. 

10.8. Poderá manifestar no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da licitante, tão 

somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciados através de documento 

entregue, no ato da abertura, à Comissão Permanente de Licitações. 

11. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

11.1. Será adotado o modo de disputa combinado fechado/aberto. 

11.2. As propostas fechadas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora 

designadas para sua divulgação. 

11.3. Aberta a sessão, após o credenciamento dos licitantes, os representantes das 

licitantes serão convidados a rubricar, juntamente com os membros da Comissão de 

Licitação, os invólucros que encerram as PROPOSTAS COMERCIAIS das 

concorrentes, após o que processar-se-á a abertura dos envelopes que encerram as 

propostas comerciais relativas a cada lote. 

11.4. As propostas serão ordenadas por ordem de vantajosidade, sendo que a proposta de 

preços de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado por lote. 

11.5. Serão classificados para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as 3 

(três) melhores propostas por lote, iniciando-se então a disputa aberta com a 

apresentação de lances sucessivos. 

11.6. Em caso de empate na definição das três melhores propostas na disputa fechada, 

todas as licitantes empatadas poderão participar da fase de lances. 

11.7. A comissão de licitação convidará individual e sucessivamente os três licitantes 

participantes da disputa aberta, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 

partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais. 

11.8. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará 

sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas, exceto no caso de ser o 

detentor da melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar novos lances 

sempre que esta for coberta. 

11.9. A apresentação de lances de cada licitante respeitará o intervalo mínimo de diferença 



 

 

Secretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura  

 

11/49 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI 
 Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 
Edital SMOBI 020/2021-RDC Diretoria Jurídica 
Processo 01-035.197/21-69 Gerência de Elaboração de Editais 
Plano de Obras: 2608 a 2616:“REG”-S-MAN-20 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14º andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG 
 

de valores de 0,1% (um décimo por cento) do valor da última proposta mais 

vantajosa/último lance.  

11.10. Será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta. São 

considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Neste caso, também se aplica o 

intervalo mínimo de diferença de valores previsto no subitem 11.9. 

11.10.1. A oferta de lance intermediário que não cubra a de outra empresa com valor 

inferior, implicará, automaticamente, a declaração de impossibilidade para 

cobrir os valores já ofertados e, por consequência, de desistência da etapa de 

lances, exceto, no caso em que sua oferta seja o menor valor ofertado.  

11.11. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO 

deverá reiniciar a disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

11.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 

às sanções previstas neste Edital. 

11.13. Encerrada a disputa aberta, a Comissão de Licitação ordenará as propostas por ordem 

decrescente de vantajosidade, e verificará a existência de empate ficto entre a 

primeira colocada e microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativa, 

beneficiária da Lei Complementar 123/2006.  

11.14. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, empresas de pequeno porte, ou sociedades cooperativas 

equiparadas, assim consideradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006 e com observância aos critérios definidos na Lei Municipal 10.936/2016 e no 

Decreto Municipal 16.535/2016 e neste Edital. 

11.14.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as ofertas 

apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte, ou 

sociedades cooperativas equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL OFERTADO. 

11.14.2. O empate ficto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 

sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa equiparada. 

11.14.3. Havendo empate entre microempresas, empresas de pequeno porte, ou 

sociedades cooperativas equiparadas, a preferência de que trata o item será 

concedida da seguinte forma: 

11.14.3.1. a microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade 

cooperativa equiparada que apresentou proposta mais vantajosa  

será convocada para apresentar nova proposta de preços, de 

forma imediata na própria sessão, obrigatoriamente abaixo 

daquela de menor valor obtida após a fase de lances; 

11.14.3.2. não havendo manifestação de microempresa, empresa de 
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pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 11.14.1, por ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito; 

11.14.3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados por 

microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade 

cooperativa equiparada que se encontrem na condição 

estabelecida no item 11.14.1, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

11.14.3.4. após executados os procedimentos de preferência, caso ocorra a 

inabilitação ou a desclassificação do licitante mais bem colocado, 

será verificada a ocorrência de nova situação de empate ficto 

entre os licitantes remanescentes, assegurada a preferência de 

contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, 

ou sociedades cooperativas equiparadas. 

11.15. Na hipótese de não classificação de microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa equiparada, será classificada em primeiro lugar a proposta 

mais vantajosa ofertada. 

11.16. Nas licitações em que após o exercício do direito de preferência das microempresas, 

empresas de pequeno porte, ou sociedades cooperativas equiparadas esteja 

configurado empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os licitantes 

remanescentes empatados, que poderão apresentar nova proposta fechada, em 

sessão pública a ser designada em ata pela Comissão Permanente de Licitações. 

11.17. Mantido o empate após a disputa final de que trata o subitem anterior, as propostas 

serão desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 25, da Lei 

12.462/2011. 

11.18. Após a fase de lances e do exercício do direito de preferência a que se refere o item 

11.14, a Comissão Permanente de Licitações ordenará as propostas por ordem 

decrescente de vantajosidade e convocará a licitante que apresentou a proposta/lance 

mais vantajoso para apresentar, NO PRAZO DE DOIS DIAS ÚTEIS, os documentos 

relativos a proposta comercial, com os respectivos valores adequados ao lance 

vencedor, nos termos do item 12 do edital e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

nos termos do item 14 do edital. 

11.19. A licitante poderá concorrer aos 9 (nove) lotes, contudo, uma única licitante não 

poderá sagrar-se vencedora de mais de um lote. Consequentemente, a concorrente 

que sagrar-se vencedora em um dos lotes, e se estiver concorrendo a outro lote, terá 

desconsiderada sua proposta comercial para os lotes subsequentes. 

11.20. Para fins de aplicação do item 11.19, encerrada a disputa aberta e definida a proposta 

mais vantajosa no lote, será suspensa a sessão pública para análise e julgamento da 

proposta comercial de menor preço e habilitação da licitante classificada em primeiro 

lugar. 
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11.21. O resultado da fase de julgamento da proposta comercial e habilitação serão 

publicados no DOM e no site da PBH. Em caso de desclassificação ou inabilitação da 

licitante classificada em primeiro lugar, serão convocadas as licitantes subsequentes 

em ordem de classificação por lote até atingir-se uma proposta válida. 

11.22. Os envelopes das propostas comerciais desconsideradas nos termos do item 11.19 

poderão ser retirados pelas licitantes no prazo de 30 dias contados da homologação 

final do certame. Ao final do prazo, os envelopes não retirados serão descartados pela 

Comissão de Licitação. 

11.23. Caso a licitante tenha a intenção de recorrer dos atos praticados em sessão pública, 

deverá, ao final desta, solicitar que essa intenção conste em ata, sob pena de 

preclusão. 

12. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA 

12.1. A Licitante classificada em 1º lugar deverá providenciar o envio da documentação 

relativa à Proposta Comercial e à Habilitação no prazo de 2 (dois) dias úteis 

contados a partir da solicitação. Deverão ser anexados os seguintes documentos: 

12.1.1. Carta de apresentação da Proposta Comercial conforme Anexo III – Modelo 

de Proposta Comercial. 

12.1.2. Planilha de Orçamento, assinada pelo responsável pelo orçamento da 

Licitante, com a cotação de preços da Licitante, guardando absoluta 

fidelidade com a Planilha de Orçamento da SUDECAP, no que se refere às 

atividades, unidades e quantidades. 

12.1.2.1. A Licitante deverá apresentar Planilha de Orçamento impressa e 

em arquivo digital, em formato Microsoft Excel, padrão SUDECAP, 

conforme a que integra o Apêndice I do Anexo I deste Edital, 

com a coluna “Valor Cotado” devidamente preenchida(s) pelos 

PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos pela Licitante. 

12.1.2.2. A Planilha de Orçamento da SUDECAP no arquivo digital, item 

11.1.2.1 deste Edital, não poderá ser alterada, à exceção das 

células editáveis realçadas em amarelo (razão social, nº CNPJ, 

responsável, Leis Sociais, Valor cotado) que devem ser 

preenchidas no mesmo arquivo digital fornecido. Esse arquivo 

possui trava de segurança nas células não editáveis e quando 

copiado perde a certificação do Sistema utilizado para análise das 

Propostas. 

12.1.2.3. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos pela Licitante a 

serem inseridos na coluna “Valor Cotado” deverão ter duas 

casas decimais. Caso o preço unitário seja inserido na planilha 

através de fórmula, deverá ser utilizada a função ARRED(...) do 

Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar 

as divergências de arredondamento. 

12.1.3. Detalhamento das Composições de Preços Unitários de TODOS os itens 
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constantes da(s) Planilha(s) de Orçamento, indicando os quantitativos de 

consumo de cada insumo que forma o custo unitário, na forma impressa e em 

meio digital, em formato Microsoft Excel, editável. 

12.1.4. Detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflita as formas de 

contratação de mão de obra a ser utilizada pela Licitante na execução do 

Contrato; 

12.1.4.1. A Licitante deverá apresentar também, quando for o caso, o 

detalhamento dos encargos incidentes sobre a contratação de 

profissionais realizada através de contrato de prestação de 

serviços ou através de outros vínculos que não o empregatício, 

considerando os encargos incidentes sobre a forma de 

contratação adotada. 

12.1.4.2. Em caso de divergência entre o percentual de encargos sociais 

adotado na composição do preço unitário constante da Proposta 

Comercial e o efetivamente dispendido pela Licitante, serão 

adotadas as orientações a seguir: 

12.1.4.2.1. adoção de percentual menor que o adequado: o 

percentual será mantido durante toda a execução 

contratual; 

12.1.4.2.2. Adoção de percentual maior que o adequado: o 

excesso será suprimido unilateralmente da planilha de 

preços unitários e haverá glosa dos valores, quando 

do pagamento, e/ou redução para fins de 

ressarcimento dos pagamentos indevidos. 

12.1.5. Detalhamento do cálculo do BDI; 

12.1.5.1. Os impostos considerados de natureza direta e personalística, 

como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a 

Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, não deverão ser 

incluídos no BDI (TCU, Súmula 254). 

12.1.6. Cronograma Físico Financeiro Básico, conforme modelo do Apêndice II do 

Anexo I deste Edital. 

12.1.6.1. A Licitante poderá apresentar Cronograma Físico Financeiro 

com prazo inferior ao estabelecido, desde que devidamente 

justificado. A Licitante não poderá, entretanto, pleitear, 

posteriormente, ou justificar aditamentos de prazo e/ou valor 

decorrentes desta eventual redução de prazo. 

12.1.7. Declaração de “Elaboração Independente de Proposta”, em atendimento 

ao disposto no Decreto Municipal n.º 14.297/2011, conforme modelo do 

Anexo V deste Edital; 

12.1.8. O prazo estipulado no item 12.1 poderá ser prorrogado, quando solicitado 
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pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração. 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. Somente será verificada a conformidade da Proposta Comercial de menor preço. 

13.2. Será desclassificada a Proposta que: 

13.2.1. contenha vícios insanáveis; 

13.2.2. não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento 

convocatório; 

13.2.3. apresente preço manifestamente inexequível; 

13.2.4. não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração Pública; ou 

13.2.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável. 

13.3. A Comissão Permanente de Licitações também não considerará Propostas 

inexequíveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos do art. 41, do Decreto n.º 

7.581/2011 e que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade, através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto licitado. 

13.4. Nesta situação, será facultado à Licitante o prazo de 01 (um) dias úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua Proposta, conforme 

parâmetros do §2º, do art. 41, do Decreto n.º 7.581/2011. 

13.5. A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pela Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta. 

13.6. Os preços unitários dos itens constantes das Propostas não podem exceder os 

preços unitários estabelecidos no orçamento constante da planilha SUDECAP. 

13.7. É facultado a Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, 

desde que não seja alterada a substância da Proposta, adotar medidas de 

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 

documentação ou complementar a instrução do processo. 

13.8. Em caso de desclassificação da Proposta Comercial de menor preço proceder-se-á à 

análise da Proposta Comercial imediatamente mais vantajosa, sem prejuízo do 

exercício do direito de preferência a que se refere o item 11.14. 

14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão 
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ser apresentados SOMENTE PELO LICITANTE VENCEDOR DE CADA LOTE, 

juntamente com os documentos da Proposta Comercial, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis contados a partir da solicitação em uma única via, em envelope opaco e lacrado, 

contendo as seguintes indicações: 

À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 

LICITAÇÃO: SMOBI 020/2021-RDC – LOTE Nº ___ 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

LICITANTE: (preencher com a razão social da Licitante) 

CNPJ: (preencher com Nº do CNPJ da Licitante) 

ENDEREÇO: (preencher com o endereço da Licitante) 

TELEFONE: (preencher com o telefone da Licitante) 

E-MAIL: (preencher com o e-mail da Licitante) 

14.2. Dentro do envelope deverão constar os seguintes documentos de habilitação: 

14.2.1. Habilitação jurídica: 

14.2.1.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

14.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa; 

14.2.1.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedades empresárias; 

14.2.1.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 

empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

14.2.1.5. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

14.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

14.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ do Ministério da Fazenda; 

14.2.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

14.2.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei; 
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14.2.2.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS; 

14.2.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 

trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

14.2.2.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por 

parte de microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade 

cooperativa equiparada, nos termos da Lei 123/2006 e da Lei 

Municipal 10.936/2016, a Comissão Permanente de Licitações 

julgará habilitadas a ME ou EPP, concedendo o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, 

para regularização da documentação fiscal, pagamento ou 

parcelamento do débito, a emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

14.2.2.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 

prevista no item 14.2.2.6 dependerá de requerimento 

pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 

(cinco) dias úteis concedidos para a regularização da 

documentação fiscal. 

14.2.2.6.2. A não regularização da documentação fiscal por parte 

das microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa equiparada, no prazo previsto 

no item 14.2.2.6, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 

legislação aplicável, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato ou revogar 

a licitação. 

14.2.3. Qualificação Técnica: 

14.2.3.1. certidão de registro na entidade profissional competente; 

14.2.3.2. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, de que o 

profissional, comprovadamente integrante do quadro permanente 

da licitante, executou, na qualidade de responsável técnico, 

serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas. 

14.2.3.2.1. A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, 

ao qual se refere o item 14.2.3.2, deverá ser realizada 

pela apresentação de cópia(s) do(s) Contrato(s) de 

Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e 
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Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato 

Social da empresa em que consta o profissional 

integrante da sociedade; ou, ainda, através do(s) 

contrato(s) de prestação de serviços regido(s) pela 

legislação civil comum, ainda que a termo; 

14.2.3.2.2. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender 

à(s) exigência(s) do item 14.2.3.2 não poderá ser 

substituído por outro profissional, sem a prévia 

aprovação formal da Contratante. 

14.2.3.3. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando 

que a licitante executou diretamente serviços de pavimentação 

asfáltica em vias urbanas, e comprovar a execução das 

seguintes atividades relevantes: 

Lote Regional 

Quantitativos mínimos exigidos 

Pintura de ligação 
com emulsão 
asfáltica (m²) 

Fornecimento e 
aplicação de CBUQ (t) 

Fresagem de rev. 
asfálticos (m²) 

I Centro-Sul 115.490 9.751 51.609 

II Pampulha 166.940 13.918 74.601 

III Oeste 135.194 11.347 60.415 

IV Barreiro 140.120 11.746 62.616 

V Nordeste 147.236 12.322 65.796 

VI Noroeste 142.857 11.967 63.839 

VII Venda Nova 129.721 10.903 57.969 

VIII Norte 100.438 8.531 44.883 

IX Leste 98.796 8.398 44.149 

 
14.2.3.4. Não serão aceitos atestados a que não atendam às formalidades 

expressas nos §§1º e 3º, do art. 30, da Lei 8.666/1993. 

14.2.3.5. Declaração, sob as penas da lei, de que a Licitante possui usina 

de asfalto instalada em município integrante da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, a qual cumpre todas as 

exigências legais pertinentes e de que se compromete a 

disponibilizar os volumes necessários, em toda a vigência do 

Contrato, adequados às exigências qualitativas tais como 

manutenção de características de trabalhabilidade, aplicabilidade, 

temperatura, condições de compactação, de forma que a área 

técnica da SUDECAP possa confirmar a qualidade da massa 

asfáltica, durante a prestação dos serviços, no período de 

vigência. 

14.2.3.5.1. Caso a licitante não disponha de usina de asfalto 

própria na RMBH, deverá apresentar documento 
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formal subscrito pelos proprietários das usinas, e 

atestado pela Licitante, de declaração, sob as penas 

da lei, de disponibilidade de fornecimento pelas usinas 

indicadas da massa asfáltica, na quantidade e 

qualidade necessárias ao completo atendimento do 

Contrato, observando-se ainda que, a usina 

fornecedora da massa asfáltica indicada pela Licitante 

deverá atender a todas as exigências legais para o 

seu regular funcionamento, inclusive quanto a 

licenciamento ambiental e alvarás expedidos pelos 

órgãos competentes, válidos. A declaração de 

cumprimento em termos qualitativos deverá abranger 

o cumprimento de exigências tais como manutenção 

de características de trabalhabilidade, aplicabilidade, 

temperatura e, condições de compactação, de forma 

que a área técnica da SUDECAP possa confirmar a 

qualidade da massa asfáltica, durante a prestação dos 

serviços, no período de vigência do Contrato. 

14.2.3.6. Em todos os casos, deverá, ainda, a Licitante apresentar 

declaração, sob as penas da lei, de compromisso de mais uma 

usina, também regularmente instalada na RMBH, subscrita pela 

proprietária e pela licitante, visando garantir o fornecimento, 

quantitativamente e qualitativamente suficientes, nos termos dos 

itens anteriores, da massa asfáltica. Essa exigência se 

fundamenta na necessidade de se mitigarem riscos de eventual 

impossibilidade de utilização e atendimento da usina principal às 

demandas do Contrato. 

14.2.3.7. Todas as declarações dos itens acima deverão ser 

acompanhadas dos respectivos “croquis” de localização e da 

comprovação do atendimento da legislação ambiental inclusive 

quanto a licenciamento ambiental e alvarás expedidos pelos 

órgãos competentes, válidos, bem como alvarás de 

funcionamento e certificados (AVCB) também válidos da área 

industrial das usinas emitido pelo Corpo de Bombeiros, 

certificando que possui as condições de segurança contra 

incêndio previsto pela legislação vigente. Todos os documentos 

deverão vir com visto do gerente de Departamento de Obras de 

Manutenção (DPOM-SD) – Eng.º Mauricio Cangussu Magalhães, 

ou por membros de sua equipe, por ele delegados, após vistoria 

das mesmas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis que antecedem 

a abertura do certame licitatório.  

14.2.3.7.1. A vistoria deverá ser agendada através do telefone 

(31) 3277-8033. 
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14.2.4. Qualificação econômico-financeira: 

14.2.4.1. documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 

competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio 

líquido, mínimo de: 

14.2.4.1.1. Lote I – GERMACS - R$ 1.615.900,00 (um milhão, 

seiscentos e quinze mil e novecentos reais) 

correspondente a 10% (dez por cento) do lote, nos 

termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da Lei n.º 

8.666/1993; 

14.2.4.1.2. Lote II – GERMAP - R$ 2.312.154,00 (dois milhões, 

trezentos e doze mil, cento e cinquenta e quatro 

reais) correspondente a 10% (dez por cento) do lote, 

nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da 

Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.1.3. Lote III – GERMAO - R$ 1.866.417,00 (um milhão, 

oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e 

dezessete reais) correspondente a 10% (dez por 

cento) do lote, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, 

do art. 31, da Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.1.4. Lote IV – GERMAB - R$ 1.930.325,00 (um milhão, 

novecentos e trinta mil, trezentos e vinte e cinco 

reais) correspondente a 10% (dez por cento) do lote, 

nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da 

Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.1.5. Lote V – GERMANE - R$ 2.039.402,00 (dois milhões 

e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais) 

correspondente a 10% (dez por cento) do lote, nos 

termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da Lei n.º 

8.666/1993; 

14.2.4.1.6. Lote VI – GERMANO - R$ 1.977.872,00 (um milhão, 

novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e 

setenta e dois reais) correspondente a 10% (dez por 

cento) do lote, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, 

do art. 31, da Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.1.7. Lote VII – GERMAVN - R$ 1.818.386,00 (um milhão, 

oitocentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e seis 

reais) correspondente a 10% (dez por cento) do lote, 

nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da 

Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.1.8. Lote VIII – GERMAN - R$ 1.419.927,00 (um milhão, 

quatrocentos e dezenove mil, novecentos e vinte e 
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sete reais) correspondente a 10% (dez por cento) do 

lote, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, 

da Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.1.9. Lote IX – GERMAL – (R$ 1.393.216,00 um milhão, 

trezentos e noventa e três mil, duzentos e 

dezesseis reais) correspondente a 10% (dez por 

cento) do lote, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, 

do art. 31, da Lei n.º 8.666/1993; 

14.2.4.2. balanço patrimonial do último exercício social exigível, com 

indicação do número da página transcrito do Livro Diário e 

registrado na Junta Comercial, ou autenticado através do Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do Decreto 

8.683/2016, observando-se as exceções previstas nos normativos, 

demonstrativo da boa situação econômico-financeira da licitante, 

consubstanciada nos seguintes índices: 

14.2.4.2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 

1,40 (um inteiro e quarenta centésimos), para 

todos os lotes, a ser obtido pela fórmula: 

ILC = 
AC

PC
,  

onde: 

AC é o ativo circulante; e 

PC é o passivo circulante. 

14.2.4.2.2. Índice de Endividamento (IE): Este índice mostrará a 

relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante 

e Não Circulante) e os bens e direitos da empresa 

(Ativo Total), a ser calculado, para todos os lotes, 

pela fórmula: 

IE = 
Passivo Circulante + Passivo NÃO Circulante

Ativo Total
≤0,75 

 

14.2.4.2.3. O balanço e demonstrações solicitados deverão conter 

dados que comprovem o registro na Junta Comercial e 

o Termo de Autenticação do Livro Digital, ou com a 

autenticação de órgão de registro equivalente, ou 

através do SPED. 

14.2.4.2.4. Para as licitantes desobrigadas de registrar seus livros 

nas Juntas Comerciais ou em órgãos de registro 

equivalentes, deverá ser apresentada cópia 

reprográfica do balanço e demonstrações solicitados, 
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na forma da lei. 

14.2.4.2.5. As empresas com menos de 1 (um) ano de existência 

deverão apresentar balanço de abertura devidamente 

registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante, ou no órgão de registro equivalente, ou 

autenticado através do SPED, nos termos do Decreto 

8.683/2016, observando-se as exceções previstas nos 

normativos. 

14.2.4.3. certidão negativa de falência e recuperação judicial emitida pelo 

distribuidor de feitos da Justiça Estadual da sede da licitante. 

14.2.5. Outras comprovações: 

14.2.5.1. declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/1993, conforme modelo do 

Anexo VII deste Edital. 

14.2.6. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, 

ou quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há, no 

máximo, 90 (noventa) dias da data de julgamento das propostas. 

14.2.7. Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no art. 

32, da Lei 8.666/1993. 

14.2.7.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão 

ser apresentadas em seus originais ou cópias devidamente 

autenticadas, rubricadas pelo representante legal da Licitante e 

numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a 

refletir o seu número exato; 

14.2.7.1.1. A solicitação de autenticação de documentos pela 

Administração Municipal poderá ser solicitada na 

Gerência de Cadastro de Fornecedores da SUDECAP, 

localizada em Belo Horizonte, MG, na Rua dos 

Guajajaras, 1107 – Lourdes, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 09h00mim às 12h00min e de 

14h00min às 17h00min, com antecedência mínima 

de 48 (quarenta e oito) horas do prazo limite para o 

recebimento das propostas. 

14.2.7.2. Na hipótese da licitante vencedora ser considerada inabilitada, 

será analisada a proposta imediatamente mais vantajosa e após 

ser classificada, serão requeridos os documentos de habilitação, 

nos mesmos termos e prazos anteriormente especificados. 
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14.2.7.3. A hipótese que trata o item anterior poderá ser realizada mais de 

uma vez, até que se obtenha uma licitante habilitada. 

14.2.7.4. A fase recursal somente se iniciará após a obtenção de uma 

proposta vencedora, sendo facultada aos licitantes 

desclassificados ou inabilitados, a interposição de recurso, desde 

que manifestem sua intenção de recorrer nos termos do item 15. 

15. RECURSOS 

15.1. Haverá fase recursal única POR LOTE, após o término da fase de habilitação. 

15.2. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta 

ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão a 

sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 

15.3. Em caso de decisão publicada no DOM, a licitante deverá manifestar sua intenção de 

recorrer no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da data da publicação, sob 

pena de preclusão.  

15.4. A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor recurso contados a partir 

da data de publicação do resultado da fase de habilitação DE CADA LOTE. 

15.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 5 (cinco) dias úteis a partir da 

data da publicação de aviso de interposição de recurso. 

15.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que 

praticou o ato recorrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta 

reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado. 

15.7. Caso a Comissão Permanente de Licitações decida pelo indeferimento do recurso, 

a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado 

final, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão antes da adjudicação. 

15.8. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.9. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos 

não será conhecido. 

16. ENCERRAMENTO 

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissão poderá 

negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

16.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 

Autoridade Competente que poderá: 

16.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que 

forem supríveis; 

16.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
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16.2.3. evogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade decorrente 

de fato superveniente; ou 

16.2.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

16.3. É facultado à SMOBI, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 

Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do contrato, não assinar 

o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 

estabelecidas: 

16.3.1. revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na 

Lei 8.666/1993, no art. 47, da Lei 12.462/2011 e neste edital; 

16.3.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das 

propostas apresentadas, para a celebração do contrato nas mesmas 

condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

16.3.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos 

termos do item 16.3.2, a SMOBI poderá convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de vantajosidade de suas propostas, 

para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes, 

desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento 

estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços 

atualizados nos termos deste Edital. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Sem prejuízo das regras previstas no art. 47, da Lei 12.462/2011, no Capítulo IV, da 

Lei 8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013, comete ato passível de sanção o 

Licitante que: 

17.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no 

art. 41, da Lei 12.462/2011; 

17.1.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documento falso; 

17.1.3. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado; 

17.1.4. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

17.1.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

17.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, suspensão temporária de participação 

em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos 

termos do estabelecido no art. 47, da Lei 12.462/2011, no Capítulo IV, da Lei 

8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013. 

17.2.1. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de licitar e contratar será processada observando-se, no que for 
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aplicável, a sanção prevista no art. 4º, II, do Decreto Municipal n.º 

15.113/2013. 

18. PRAZOS 

18.1. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado, para todos os lotes, será de 1215 

(mil, duzentos e quinze) dias corridos contados da data de sua assinatura. 

18.2. O prazo para a prestação completa dos serviços ora licitados, para todos os lotes, é de 

no máximo 1095 (mil e noventa e cinco) dias corridos contados da data de emissão 

da Ordem de Serviço. 

19. CADASTRO 

19.1. A licitante vencedora do certame deverá estar cadastrada no Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores – SUCAF e comprovar a manutenção das condições de 

regularidade demonstradas na habilitação, sob pena de decair do direito de contratar 

com o Município. 

19.1.1. É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária providenciar a atualização 

ou o cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrada, 

nos termos do Decreto Municipal 11.245/2003. Quaisquer outros 

esclarecimentos podem ser obtidos através do site 

https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/transparencia/sucaf/, pelo e-mail: 

sucaf@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 3277-8186. 

20. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

Homologada a Licitação, a licitante à qual couber a adjudicação dos serviços licitados será 

convocada para, no prazo a ser estabelecido pela Administração, através de convocação: 

20.1. apresentar cadastro atualizado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – 

SUCAF, sob pena de decair do direito de contratar com o Município; 

20.2. apresentar declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 

contratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-B da Lei 

Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VIlI deste 

Edital; 

20.3. apresentar declaração de que a empresa se compromete a utilizar somente 

produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que 

tenham procedência legal, atendendo ao disposto no §4º, do art. 17, da Lei 

Municipal 10.175/2011, conforme modelo do Anexo IX deste Edital; 

20.4. prestar garantia à execução do contrato. 

20.4.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do 

valor inicial do Contrato e deverá ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias 

superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2º, do 

Decreto Municipal 10.710/2001 e deverá, ainda, ser prorrogada sua vigência 

https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/transparencia/sucaf/
mailto:sucaf@pbh.gov.br
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na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua 

complementação em caso de acréscimo de valor. 

20.4.2. A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, Carta de Fiança 

Bancária, ou Seguro Garantia, em nome do MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE. 

20.4.3. Se a licitante vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia ou à Carta de 

Fiança Bancária, além dos requisitos dos §§1º e 2º, do art. 63, do Decreto 

Municipal 10.710/2001, deverá observar também o disposto no Anexo X 

deste Edital. 

20.4.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, 

podendo ser retida para satisfação de perdas e danos resultantes de 

inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada. 

20.4.5. Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será liberada ou 

restituída à Contratada, após a execução do Contrato. 

20.5. Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo XI deste edital. 

20.6. Em caso de atraso ou descumprimento dos prazos assinalados para cumprimento dos 

itens 20.1 a 20.5, será observado o disposto no item 16.3, bem como perderá a 

licitante vencedora do certame o direito à assinatura do contrato, além de incorrer na 

penalidade prevista no art. 47 da Lei n.º 12.462/2011, observando-se na sua aplicação 

o disposto no art. 20 do Decreto Municipal 15.113/2013, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no art. 7º, inciso III, do referido decreto. 

20.7. A recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o contrato poderá implicar 

impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) 

ano, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso II, do art. 7º, do Decreto 

Municipal 15.113/2013. 

20.7.1. Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o contrato for 

motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e 

superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a 

contratação poderá, por ato devidamente fundamentado, presentes o 

interesse público e a conveniência administrativa, deixar de aplicar as 

penalidades previstas no item 20.7, bem como aplicar prazo diferenciado. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da 

Licitação e durante a(s) Sessão(ões) Pública(s) observarão, obrigatoriamente, o 

horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas na documentação relativa ao 

certame. 

21.2. As atas serão lavradas após o encerramento da(s) sessão(ões) pela Comissão 

Permanente de Licitações. 

21.2.1. Nas atas das Sessões Públicas deverá constar o registro das licitantes 
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participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados e da 

manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 

21.2.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

21.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento 

de qualquer pormenor. 

21.4. No caso de eventual divergência entre este Edital de Licitação e seus Anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

21.5. A 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 inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções 

cabíveis. 

21.6. A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome 

completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, 

que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 

21.7. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 

vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com 

exclusão de qualquer outro. 

 
Belo Horizonte, ___ de ______________ de 20__. 
 
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 
 
 

Patrícia de Figueiredo e Paula 
Assessora Jurídica da SMOBI 

  


