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RETIFICAÇÃO 
Através da presente publicação fica alterado o Anexo V do Edital de Tomada de Preços 
019/2014. Para tanto, a data de abertura do citado processo passa a ser dia 17 de julho de 2014, 
às 09 horas. Permanecem inalteradas as demais disposições do instrumento convocatório. 
Uberlândia, 30 de junho de 2014. Erondina Ipólito de Sousa Fernandes – Presidente da Comissão 
de Licitações. 

 

PREÂMBULO DO EDITAL 

 
PROCESSO Nº: 019/2014 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
SOLICITANTE: SECRETARIA EXECUTIVA 
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO PRÉDIO SEDE DA 
AMVAP 
 
A AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, CNPJ nº 21.236.948/0001-
10, com sede a Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia-MG, 
através da Comissão de Licitação, nomeada pelo Ato Administrativo nº 001/2014, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que será realizada a licitação acima identificada, conforme 
especificações constantes deste Edital e de acordo com a Lei 8.666/93 com suas alterações, a Lei 
Complementar nº 123/2006 e legislação complementar em vigor. 
         

ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS 

ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO 

LOCAL: Prédio Sede da AMVAP. LOCAL: Prédio Sede da AMVAP. 

DIA: 07/07/2014 DIA: 07/07/2014 

DIA: 17/07/2014 DIA: 17/07/2014 

HORA: até 9 horas HORA: A partir de 9 horas 

 

I - OBJETO 

1. Este procedimento licitatório tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
engenharia para executar serviços de ampliação e melhoria de infraestrutura das instalações da sede da 
AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba, incluso os serviços de 
drenagem pluvial e melhoramentos da parte externa, com o fornecimento de materiais de construção e 
mão-de-obra conforme os projetos básicos e memoriais descritivos constantes do Anexo I desse edital. 
 
2. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 
a. Anexo I - Pasta Técnica, contendo: 

a.1. Memorial Descritivo; 
a.2. Projetos 
a.3. Cronograma Físico-Financeiro; 
a.4. Planilhas Orçamentárias. 
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b. Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
c. Anexo III - Termo de Vistoria; 
d. Anexo IV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
e. Anexo V - Proposta de Preços; 
f. Anexo VI - Minuta Contratual; 
g. Anexo VII - Modelo de Declaração de Cumprimento do inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93; 
h. Anexo VIII - Orientações para Emissão do CRC - Certificado de Registro Cadastral.  
 

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Poderá participar da presente licitação pessoa jurídica cadastrada junto à AMVAP ou que apresente 
declaração que atende às condições para o cadastro na AMVAP até o 3º (terceiro) dia anterior à data de 
recebimento das propostas.  
 
2. As Proponentes cadastradas interessadas em participar da presente Licitação deverão apresentar o 
CRC -  
Certificado de Registro Cadastral dentro do Envelope nº 01 - Habilitação, autenticado e com seu prazo 
de validade não expirado, conforme condições estabelecidas no Anexo VIII. 
 
3. Para consulta e conhecimento dos interessados, a Tomada de Preços estará disponível no prédio-sede 
da AMVAP, cuja cópia poderá ser obtida na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h30 às 
11h e de 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira, e no site www.amvapmg.org.br, sendo que os seus 
anexos estarão disponíveis no prédio-sede conforme disposto acima. 
 
4. A participação nesta licitação efetuar-se-á mediante apresentação, na sessão de abertura e em 
separado, da Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, indicando seu representante 
legal nesta licitação.  
 

4.1. Qualquer declaração neste procedimento licitatório somente poderá ser feita pelo titular da 
empresa ou seu representante legal. 

 
5. Não poderá participar do processo licitatório a licitante: 

a. cujos proprietários ou sócios sejam funcionários da AMVAP, ou cujo participante da Comissão de 
Licitação seja direta ou indiretamente dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado;  

b. que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; 
c. que estiver sob processo de falência ou concordata. 

 
6. Os envelopes poderão ser enviados via Correios ou entregues na sede da AMVAP, no endereço 
especificado no preâmbulo. 
 

6.1. Somente serão incluídos para participarem da Licitação os licitantes cujos envelopes sejam 
entregues até 30 (trinta) minutos antes da abertura desse procedimento licitatório. 

 
7. A AMVAP não receberá os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços após a data e horário 
estabelecidos no preâmbulo e nem se responsabilizará pelo extravio da proposta e/ou documentação 
que não for entregue pessoalmente. 

http://www.amvapmg.org.br/
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8. No local, data e horário fixado acima, cada interessado em participar da presente Licitação deverá 
apresentar à Comissão de Licitação, o seguinte: 

a. Carta de Credenciamento ou Procuração, conforme modelo do Anexo II, ou ainda, quando for o 
caso, documento confirmando a situação de sócio da empresa. 

b. Envelope nº 01 - Habilitação: lacrado, contendo a documentação exigida neste Edital. 
c. Envelope nº 02 - Proposta de Preços: lacrado, contendo a proposta de preços. 

 
9. A falta do documento solicitado na alínea “a” do item 8 deste Título impedirá a representação da 
licitante no certame. 
 
10. É obrigatória a visita da licitante à área em que serão realizadas as obras, para conhecimento do 
local onde serão executados os serviços, ocasião em que lhe será fornecido Termo de Vistoria, emitido 
pelo Engenheiro Civil da AMVAP, instrumento que comprovará o cumprimento desta exigência, 
conforme Anexo III. 
 
11. O Termo de Vistoria é documento indispensável a ser incluído no envelope nº 01 - Habilitação, sob 
pena de inabilitação da licitante. 
 
12. A visita técnica terá por finalidade: 

a. conhecimento da área e das condições locais pertinentes à execução dos serviços, bem como 
satisfazer demais esclarecimentos necessários à formulação da proposta e futura execução do 
objeto. 

b. conferência dos quantitativos de materiais relacionados no Anexo I deste instrumento 
convocatório. 

 
13. As visitas deverão acontecer de segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, 
podendo essas serem realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da data limite para entrega dos 
envelopes. 
 
14. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais 
pertinentes à execução do objeto, não serão consideradas para reclamações futuras, nem desobrigam à 
sua execução. 
 

III – HABILITAÇÃO 

1. Os documentos de HABILITAÇÃO de cada licitante deverão ser apresentados em envelope 
indevassável e colado, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, além da razão 
social e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 
 

“HABILITAÇÃO” 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2014 

TOMADA DE PREÇOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA AMVAP. 
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2. O Envelope n.º 01 - Habilitação conterá os documentos em uma única via original ou cópia legível 
autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada para abertura do envelope 
de documentação. 
 
3. A pessoa jurídica deverá apresentar no Envelope nº. 01 - Habilitação: 
 

a. Certificado de Registro Cadastral expedido pela AMVAP; e 
b. Declaração de atendimento ao disposto inciso V do art. 27 da Lei de Licitações. 

 
4. Além dos documentos constantes do item anterior, deverão ser apresentados no Envelope nº 01 - 
Habilitação os documentos exigidos para emissão do Certificado de Registro Cadastral que estiverem 
com prazo de validade vencido.  
5. Para o item 3, desse Título, serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de 
habilitação, para a devida autenticação. 
 
6. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos em desacordo com o previsto nesse 
Título, INABILITARÁ a licitante, impossibilitando a abertura dos demais envelopes. 
 
7. Os documentos retirados na Internet terão sua autenticidade e validade certificadas, junto aos sítios 
dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
 
8. Para fins de habilitação da licitante, quando da análise de seu respectivo Balanço Patrimonial, deverá 
ser avaliada sua boa situação financeira, que será comprovada por meio de Índice de Solvência (IS) igual 
ou superior a 1 (um) apurado sobre o Balanço Patrimonial, obtido pela seguinte fórmula: 
 
 
 
 
9. Para fins de habilitação da licitante, quando da análise de sua Certidão Negativa de Falência ou 
Concordata, a Presidente da Comissão de Licitação realizará diligência para verificar se a licitante foi 
declarada falida com decisão judicial transitada em julgado. E, caso seja constatada essa situação, a 
licitante será declarada inabilitada. 
 
10. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
11. A Presidente da Comissão de Licitação poderá, na análise dos documentos de habilitação, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não contrariem este edital ou a legislação 
pertinente. 
 

IV – PROPOSTA DE PREÇOS 

1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS de cada licitante deverão ser apresentados em envelopes 
indevassáveis e colados, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, além da razão 
social e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 
 

gívelTotalPassivoExi

AtivoTotal
IS 
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“PROPOSTA DE PREÇOS” 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2014 

TOMADA DE PREÇOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA AMVAP 

 
2. O Envelope n.º 02 - Proposta de Preços, deverá conter a proposta de preços, conforme modelo do 
Anexo V, em uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação da empresa 
licitante e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado, dela 
constando obrigatoriamente: 
 

a. preço global da proposta, expresso em numeral e por extenso, abrangendo todo o objeto 
licitado, que corresponderá ao somatório de todos os itens da planilha orçamentária, incluindo o 
BDI, conforme modelo constante do Anexo V, preenchidas as colunas de unidade, quantidade, 
preço unitário, total parcial e as linhas referentes ao subtotal, BDI DETALHADO EM FOLHA 
ANEXA À PROPOSTA DE PREÇOS, custo total e preço global da proposta; podendo ser utilizado o 
modelo constante do Anexo V; 

 
b. indicação do prazo de início de execução da obra, que deverá ser de, no máximo, 3 (três) dias a 

contar da expedição da Ordem de Serviço, pela AMVAP; 
 

c. indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação dessa; 

 
d. indicação do prazo de garantia  dos serviços e do material utilizado, não podendo ser inferior a 5 

(cinco) anos. 
 

e.  Indicação em separado do valor total com mão de obra e do valor total com material. 
 

3. A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado nessa licitação. 
 
4. As planilhas orçamentárias apresentadas pela licitante deverão vir assinadas pelo engenheiro 
responsável pela elaboração do orçamento, com indicação do número de seu registro junto ao CREA. 
 
5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país com apenas duas casas decimais após a 
vírgula. 
 
6. Deverão estar incluídos no preço global da proposta todas as despesas com: mão-de-obra, 
instalações de máquinas e equipamentos, aquisição e utilização de ferramentais e materiais, 
equipamentos de segurança e proteção individual e coletiva, seguros, transporte, armazenamento e 
guarda de materiais, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos acessórios. 
 
7. Os quantitativos das planilhas de serviços e orçamentárias constantes do Anexo I são apenas 
referenciais. 
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8. A licitante será responsável pelos quantitativos apresentados com base nas planilhas orçamentárias 
constantes do Anexo V e especificações que integram a presente licitação. Eventuais erros de 
levantamento de quantitativos não acarretarão pagamentos adicionais pela AMVAP. 
 
9. As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 2.d deste Título serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 
 
10. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições deste Instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 
 
11. Não serão consideradas opções de preços. 
 
12. A apresentação da proposta em desacordo com as exigências deste Edital acarretará na 
desclassificação da empresa licitante. 
 
13. A Presidente da Comissão de Licitação poderá, na análise das propostas de preços, desconsiderar 

evidentes falhas formais sanáveis e que não contrariem este edital ou a legislação pertinente. 
 

V – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

1. A Comissão submeterá aos licitantes presentes o envelope com os documentos de habilitação para 
apreciação e rubrica. 
 
2. Os envelopes de Proposta de Preços serão devolvidos, fechados, aos licitantes inabilitados, após 
decorrido o prazo recursal. 
 
3. Decorrido o prazo recursal, proceder-se-á à abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços 
que serão apreciadas e rubricadas pela Comissão e pelos licitantes. 
4. Em seguida, será realizado o julgamento e classificação das propostas conforme os critérios contidos 
nesse Instrumento. 
 
5. A Comissão poderá solicitar, em qualquer parte da licitação, esclarecimentos e informações 
adicionais a qualquer licitante, mas a oferta não poderá ser modificada (parágrafo 3º do art. 43 da Lei 
8.666/93). 
 
6. As dúvidas, quanto à proposta, que surgirem durante a reunião serão, a juízo da Presidente da 
Comissão, por esta resolvida, na presença dos licitantes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo 
o fato ser registrado em ata, em ambos os casos. 
 
7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no presente Edital, nem preço ou 
vantagem baseada na oferta dos demais licitantes. 
 
8. Não se admitirá proposta que apresente preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, bem 
como preço manifestamente inexeqüível ou excessivo aos praticados no mercado. 
 
9. Na sessão de abertura dos Envelopes nº 01 – Habilitação poderão ser abertos os Envelopes nº 02 - 
Proposta, na ocorrência da situação prevista no §1º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93.  
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10. A abertura dos Envelopes nº 02 - Proposta será feita no mesmo local indicado no preâmbulo, em 
data e hora a serem comunicados com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, através 
de comunicação escrita aos participantes, caso não sejam abertos na sessão de abertura dos Envelopes 
nº 01 - Habilitação. 
 

VI – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

1. No julgamento das propostas, em que a defesa dos interesses da AMVAP será o princípio básico, 
levar-se-á em conta o disposto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei 8.666/93 e outras vantagens que, 
oferecidas, possam suscitar interesse técnico ou econômico para a AMVAP, desde que previstas no 
Edital. 
 
2. Critério de julgamento: menor preço global, desde que atenda às especificações e condições 
estabelecidas neste Edital, especialmente no que se refere ao tratamento diferenciado a ser concedido 
às licitantes enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Título XIII 
deste instrumento convocatório. 
 
3. Verificada a absoluta igualdade de valores entre as classificadas em primeiro lugar, a Comissão de 
Licitação convocará as licitantes interessadas para em ato público, realizar o sorteio para desempate, 
observado o disposto no Título XIII deste instrumento convocatório. 
  
4. Considera-se preço global da proposta o somatório dos valores relativos ao custo total apresentado 
em cada planilha. 
 
5. Fica ressalvado à AMVAP o direito de rejeitar todas as propostas ou ainda revogar ou anular a 
licitação em conformidade com a legislação pertinente. 
 
6. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, solicitar o 
assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
 
7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
 
8. Será desclassificada a proposta que: 

a. não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 
b. não se refira à integralidade do objeto licitado; 
c. apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 
d. contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de 

linguagem capazes de dificultar o julgamento. 
 
9. No caso de divergência entre o valor unitário e o valor total, prevalecerá o unitário; entre o valor 
expresso por numeral e o por extenso, prevalecerá o por extenso. 
 
10. No caso de divergência entre o somatório dos valores totais das planilhas e o preço global indicado 
na proposta, prevalecerá o primeiro. 
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VII – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. Para a realização das despesas, objeto do presente edital, será alocada a seguinte dotação do 
orçamento vigente: 10 20 7002 2.0227 04 122 44 90 51 02 - Ampliação e Pavimentação do Pátio do 
Prédio sede da AMVAP. 
 

VIII – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

1. O contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do instrumento 
respectivo. 
 
2. O prazo de conclusão da obra será de 2 (dois) meses, contados da expedição da respectiva ordem de 
serviço.  
 
3. Para atender a seus interesses, a AMVAP poderá alterar quantitativos, sem que isto implique 
alteração dos preços unitários ofertados, na forma e limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal no 
8.666/93. 
 
4. O contrato poderá ser rescindido, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 
 

a. por ato unilateral da AMVAP nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8666/93 e; 

 b. amigável, por acordo entre as partes. 
 
5. Havendo paralisação justificada da obra, o prazo do contrato será acrescido de tantos dias quantos os 
da paralisação, sem qualquer ônus para a AMVAP. 
 
6. A justificativa para paralisação da obra somente será considerada se apresentada por escrito, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e aceita pela AMVAP. 
 
7. A tolerância da AMVAP com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo a AMVAP exercer suas 
prerrogativas contratuais a qualquer tempo. 
 
8. A contratação será regida pela Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores; e incluirá as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório, necessários à fiel execução do objeto desta licitação. 
 
9. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o 
Departamento de Engenharia Civil da AMVAP, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal no 8.666/93. 
 
10. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 
 
11. Farão parte do instrumento contratual todos os documentos que compõem o processo licitatório. 
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12. O Contrato firmado com a AMVAP não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem 
autorização do CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 
 

IX – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

1. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização por danos causados à AMVAP ou a 
terceiros, por culpa dessa, seus empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, 
cabendo reparação e indenização. 
 
2. Todos os equipamentos, incluindo equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas e 
utensílios necessários para execução dos serviços constituirão encargo da empresa CONTRATADA ou a 
seus subcontratados, bem como a instalação do canteiro de obras. 
 
3. Toda a mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como 
os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu 
transporte, se necessário, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
4. A empresa CONTRATADA deverá acatar as normas de acesso de pessoal às instalações da AMVAP 
e providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos serviços, 
devendo constar nesse a identificação da empresa executante e o nome do empregado. 
 
5. O uso do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência no local de execução dos 
serviços. 
 
6. A empresa CONTRATADA deverá manter um preposto no local da obra, aceito pela AMVAP, para 
resolver todas as questões relacionadas com a prestação dos serviços contratados. 
 
7. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, 
obedecendo, no que couber, às normas da ABNT, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar, de 
imediato e às suas expensas, o objeto do contrato ou parte do mesmo em que se verificarem defeitos, 
incorreções e outros resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados. 
 
8. Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de 
segurança e demais complementos para os operários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT 
e as normas dos demais órgãos competentes, sendo obrigatória a sua utilização. 
 
9. O registro da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica na entidade profissional competente 
será de responsabilidade da empresa CONTRATADA, sendo obrigatória sua apresentação ao 
Departamento de Engenharia da AMVAP antes do início de suas atividades, observadas as disposições 
constantes da Resolução CONFEA nº 1025, de 30 de outubro de 2009. 
 
10. Os projetos e documentos técnicos relativos ao processo licitatório não poderão ser copiados, 
reproduzidos, transmitidos a terceiros, sem expresso consentimento da AMVAP. 
 
11. Cabe à licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação do projeto apresentado e demais 
documentos integrantes da documentação técnica fornecida pela AMVAP para execução da obra, 
inclusive dos dados apurados quando da visita técnica. 
 



                  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA  
      Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148 de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754 de 02/05/88 
      Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 3180 – Distrito Industrial Uberlândia/MG - CEP 38402-349 
      Fone/Fax (34) 3213-2433  Home Page: www.amvapmg.org.br  E-mail: amvap@amvapmg.org.br 
 

 

 

Abadia dos Dourados  Araguari  Araporã  Cachoeira Dourada  Campina Verde  Canápolis  Capinópolis  Cascalho Rico  Centralina  Douradoquara  Estrela do Sul  Grupiara   
Gurinhatã  Indianópolis  Ipiaçu  Iraí de Minas  Ituiutaba  Monte Alegre de Minas  Monte Carmelo  Prata  Romaria  Santa Vitória  Tupaciguara  Uberlândia 

12. Todos os materiais a serem empregados na realização da obra, objeto da presente licitação, deverão 
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificações 
constantes do Edital e seus anexos e serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
13. A AMVAP verificará a qualidade dos materiais colocados pela CONTRATADA, por ocasião da 
execução da obra, notificando-a a retirar todos aqueles que não se adequarem ao disposto no item 
anterior. 
 
14. Será expressamente proibido manter no recinto dos serviços quaisquer materiais que não 
satisfaçam às especificações constantes do ato convocatório e seus anexos. 
15. A AMVAP reserva-se o direito de não receber os materiais e serviços em desacordo com o previsto 
neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI 
da Lei Federal no 8.666/93. 
 
16. Os materiais colocados pela CONTRATADA no local de execução da obra ficarão sob sua guarda e 
inteira responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área, senão em casos especiais e 
mediante autorização escrita da AMVAP. 
 
17. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados na execução da obra 
constituirão encargo da CONTRATADA. 
 
18. À CONTRATADA caberá o transporte do material, dos equipamentos, ferramentas e utensílios até o 
local dos trabalhos. 
 
19. A AMVAP fornecerá instalações sanitárias para uso do pessoal da empresa CONTRATADA e local 
para guardar máquinas e ferramentas utilizadas na execução dos serviços. 
 
20. A água e a energia elétrica utilizadas na obra serão fornecidas pela AMVAP, devendo a 
CONTRATADA executar as redes de distribuição interna, caso sejam necessárias. 
 
21. A CONTRATADA deverá manter o local da obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da 
execução dos serviços. Para tal, providenciará, constantemente e às suas expensas, a remoção de todo o 
entulho e o material excedente em caçambas estacionadas no passeio externo ou em outro local 
determinado pela AMVAP. 
 
22. A AMVAP deverá providenciar local de trabalho livre e desimpedido no que for de sua 
responsabilidade. 
 
23. A prestação dos serviços se dará pelo regime empreitada global. 
 
24. Todas as ocorrências relativas à execução da obra, tais como serviços em execução, estado de 
tempo, reclamações, notificações, paralisações, acidentes, decisões, observações e outras, serão 
registradas no Diário de Obras. 
 
25. O Diário de Obras é documento de preenchimento diário e obrigatório pela CONTRATADA, 
quando da execução dos serviços até a sua conclusão, e será mantido no local da execução da obra pela 
empresa CONTRATADA, em 2 (duas) vias, sob sua guarda e responsabilidade, e só seus representantes e 
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os da AMVAP poderão dele se utilizar, sem prejuízo das determinações impostas pela 
Resolução/CONFEA nº 1024, de 21 de agosto de 2009.  
 
26. A AMVAP conhecerá e visará, diariamente, as folhas do Diário de Obras. 
 
27. A CONTRATADA deverá atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto às 
substituições da mão-de-obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos 
serviços. 
 
28. A CONTRATADA deverá instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do 
representante da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, normas de 
segurança e as normas de medicina do trabalho; 
 
29. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, 
cujas reclamações se obriguem prontamente em atender. 
 
30. A CONTRATADA deverá apresentar a Matrícula CEI da obra obtida no INSS até 3 (três) dias úteis 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para o início das obras.   
 
31. A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de 
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando mensalmente à 
CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do FGTS e INSS dos funcionários designados para as 
obras na AMVAP, sem o que não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas para 
liquidação. 
 
32. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a ser vítimas 
os empregados, quando em serviço, assim como por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias 
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades envolvidas.  
 
33. A CONTRATADA deverá responder por danos/desaparecimento de bens materiais e avarias que 
venham a ser causadas por seus empregados ou representante, a terceiros ao próprio local de serviço, 
desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93. 
 
34. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer anormalidade 
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias. 
 
35. A CONTRATADA deverá permitir o ingresso no local da obra somente de pessoas previamente 
autorizadas pela CONTRATANTE e identificadas. 
 
36. A CONTRATADA deverá proibir a utilização do local da obra para guarda de objetos estranhos à 
atividade, assim como de bens particulares de empregados ou de terceiros. Caso essa guarda, em 
caráter excepcional, seja autorizada pela CONTRATANTE, esses materiais devem estar acondicionados 
em local específico e pré-determinado. 
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37. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos quer materiais – com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação da CONTRATANTE. 
 
38. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as 
disposições legais que interfiram em sua execução. 
 

X – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

1. Para fins de pagamento serão realizada apenas 2 (duas) medições, sendo: 
 

a) primeira medição: 30 (trinta) dias após a data de início dos serviços; 
b) segunda medição: após a conclusão dos serviços contratados por meio deste edital. 

 
2. As medições deverão observar os preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias, levando-
se em conta o avanço físico real dos serviços e o Cronograma físico-financeiro que, apresentado pela 
CONTRATADA, houver sido aprovado pela AMVAP. 
 
3. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após atestada, pela AMVAP, 
inclusive, a qualidade do material empregado. 
 
4. A AMVAP verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, 
quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução. 
 
5. Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando executados em desacordo 
com Anexo I – Pasta Técnica, ou, ainda, quando em atraso na execução da obra, em desconformidade 
com o cronograma aprovado pela AMVAP. 
 
6. A AMVAP deverá analisar os serviços executados e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data de sua apresentação pela CONTRATADA. 
 
7. A fatura proveniente da apuração de valores da medição só poderá ser apresentada para pagamento 
após a aprovação da medição pela AMVAP. 
 
8. O pagamento será efetuado pela AMVAP, por processo legal, em até 10 (dez) dias úteis contados da 
data de apresentação da fatura pela CONTRATADA. 
 
9. A CONTRATADA deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos documentos fiscais e 
tributários devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como os 
documentos comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, nos termos da 
legislação pertinente em vigor. 
 
10. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a liberação do 
pagamento. 
 
11. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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12. Fica definido como critério de reajuste a variação do CUB (Custo Unitário Básico) que reflita os 
custos da construção civil da região; com o objetivo de atender ao disposto no art. 5º, § 1º e art. 65, II, 
letra “d” da Lei 8666/93. 
 
13. Nos documentos fiscais deverá haver indicação em separado do valor total com mão de obra e do 
valor total com material. 
 

XI – RECURSOS 

1. Os recursos contra os resultados da habilitação ou das propostas terão efeito suspensivo e deverão 
ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato por fax aos licitantes ou, se 
presentes os representantes das licitantes na sessão em que for divulgado, da data da ata 
correspondente, o mesmo sucedendo com os recursos interpostos contra a anulação ou revogação. 
 
2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior, por intermédio da Comissão de Licitação, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los 
subir, devidamente informados, para decisão final, a ser proferida em 5 (cinco) dias úteis do seu 
recebimento. 
 
3. Uma vez interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da referida comunicação. 
 

XII – SANÇÕES 

1. Em casos de atraso injustificado na execução do contrato, inexecução parcial ou total das condições 
pactuadas; e também em casos de má-fé quanto à descrição do objeto licitado, garantida prévia defesa; 
ficará a empresa adjudicatária sujeita às penalidades contratuais de advertência, multa, rescisão do 
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a AMVAP, 
conforme dispõe os artigos 86 e 87 da Lei 8666/93. 
 
2. Fica estabelecido o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, a título de multa no 
caso de desistência injustificada do contrato pela adjudicatária. 
 
3. O recolhimento da multa referida no subitem anterior deverá ser feito através de depósito no Banco 
do Brasil S/A, Agência 2918-1, Conta Corrente nº 4.221-8 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da data em que for aplicada a multa. 
  

XIII – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MEs E EPPs EM CONFORMIDADE COM A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento 
diferenciado e favorecido previsto nos itens deste Título. 
 
2. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante 
deverá apresentar, no Envelope nº 01 - Habilitação, um dos seguintes documentos: 

a. Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, 
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 
emissão não superior a 30 (trinta) dias. 
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b. Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 
c. Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente ao 

exercício de 2012, autenticado na junta comercial da sede da licitante. 
 
3. Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia 
autenticada por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos 
originais para a devida autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação. 
 
4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os 
seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 

a. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado; e 
b. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

 
5. No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas de preço iguais ou até 10% superiores à 
menor proposta apresentada por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte terão suas propostas consideradas empatadas com a referida melhor proposta. 
 
6. Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas de 
pequeno porte, cujas propostas foram consideradas empatadas, preferência na contratação nos 
seguintes termos: 

a. A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do 
item 5 deste Título, que apresentou a menor proposta poderá formular nova proposta em valor 
inferior à melhor proposta apresentada pela licitante não enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

b. Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte 
empatadas na forma do item 5 deste Título, será feito sorteio entre elas para escolher a que 
terá direito de apresentar nova proposta nos mesmos termos da alínea anterior. 

c. Caso a licitante escolhida na forma da alínea “a” ou da alínea “b” deste item não formule nova 
proposta serão convocadas as licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte 
empatadas na forma do item 5 deste Título remanescentes, na mesma ordem classificatória 
disposta neste item, para apresentarem nova proposta nos termos da aliena “a” deste item. 

 
7. Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule nova proposta nos termos da alínea 
“a” do item anterior, o objeto desta licitação será adjudicado à licitante não enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou a melhor proposta. 
 
8. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 3, 
do Título III deste instrumento convocatório, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte que apresentar esses documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los novamente 
já sem qualquer restrição. 
 
9. O prazo referido no item anterior poderá, a critério da AMVAP, ser prorrogado por mais 2 (dois) dias 
úteis. 
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10. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 8 e 9 deste Título, a licitante enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com 
algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e permanecerá no processo, observando o 
disposto nos itens 11 e 12 deste Título. 
 
11. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, no 
Envelope nº. 01 - Habilitação o CRC – Certificado de Registro Cadastral com a descrição de todos os 
documentos de regularidade fiscal exigidos no Anexo VIII deste instrumento convocatório, mesmo se 
houver algum tipo de restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA. 
 
12. Findos os prazos referidos nos itens 8 e 9 deste Título a licitante enquadrada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte que não apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste 
instrumento convocatório já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito 
de contratar com a AMVAP o objeto desta licitação. 
 
13. Na ocorrência do disposto no item anterior a AMVAP poderá: 
 

a. Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto nos 
itens 5 e 6 deste Título. 

b. Revogar o presente processo licitatório. 
 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Caso ocorra decretação de feriado nacional, estadual ou municipal, no dia previsto para abertura 
das propostas, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo 
local e horário. 
 
2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
 
3. É permitida a transferência parcial do objeto desta licitação a terceiros, mediante a anuência da 
CONTRATANTE, ficando por conta da CONTRATADA todas as responsabilidades pela execução de 
serviços realizados pela subcontratada. 
  
4. Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado 
prorrogação de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pela CONTRATANTE, poderão ser 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo a CONTRATADA optar por revogar a 
licitação, nos termos do § 2o do art. 64 da Lei Federal no 8.666/93. 
 
5. As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da abertura dos envelopes, à Comissão Permanente de Licitação, através do fax (34) 3213-
2433 ou na sede da AMVAP, na Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3180, no horário de 8h30 
às 11h e de 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Outras informações relativas à presente licitação 
poderão ser obtidas por meio do e-mail: amvap@amvapmg.org.br. 
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6. As decisões do Presidente e da Comissão Permanente de Licitação da AMVAP serão afixadas no 
mural do hall de entrada do Prédio Sede, podendo ser aplicado o disposto no § 1º, do art. 109, da Lei nº 
8.666/93. 
 
7. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 
questões oriundas desta licitação. 
 
Uberlândia-MG, 30 de junho de 2014. 
 
 
 
Erondina Ipólito de Sousa Fernandes 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
Processo nº 019/2014 

Pasta Técnica 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
Processo nº 019/2014 

 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a)____________________________________________, 

portador do documento de Identidade nº __________________ para participar das reuniões relativas ao Processo 

nº 019/2014, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da 

empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

__________________, ____ de _______________ de 2014. 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

 

 

 

Obs.: 

NÃO UTILIZAR ESSE MODELO.  

Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO III 
TERMO DE VISTORIA 
Processo nº 019/2014 

 
 
TERMO DE VISTORIA 
 
 
Declaramos que a vistoria foi realizada pela licitante abaixo mencionada. 
 
Empresa: _____________________________________________________ 
 
Telefone: _________________________ Fax: _______________________ 
 
Pessoa para contato _____________________________________________ 
 
 
Data e hora ___/___/2014, às _________ horas. 
 
 
Assinatura do licitante __________________________________________ 
 
 
 
Uberlândia-MG, ______ de ____________________________ de 2014. 
 
 
 
_______________________________________________ 
DEPTO. DE ENGENHARIA CIVIL DA AMVAP 
ENGª JOICE ROBERTA RIBEIRO 
CREA 104978/D 
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ANEXO IV 
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Processo nº 019/2014 

 
 
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa ou responsável técnico, CNPJ ou nº da 

carteira profissional (CREA) _________________________ estabelecida(o) no(a) ___________________ 

executou para esta entidade ou empresa, serviços de (discriminar os serviços executados).   

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em 

nossos registros, até a presente data, que a (o) desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 

____________________, __ de ____________ de 2014. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

Observação: 

1) Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 

2) O atestado/declaração deverá ser registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão. 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Processo nº 019/2014 
 

PLANILHA 1 – DESCRIÇÃO SUCINTA DA ETAPA DA OBRA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Discriminação/Especificação Unidade 
Quanti-

dade  

Preço 
Unitári

o 

Preço 
Unitá-rio 
com BDI 

Preço Total 

1 Serviços Preliminares   
  

1.1 

Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de 
diâmetro inclusive destocamento e limpeza do 
terreno, utilizando trator de esteiras (encarregado 
incluso) 

UN 8,00    

1.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado M2 4,50    

1.3 
Remanejamento de materiais presentes na área de 
intervenção 

VB 1,00    

1.4 Demolição e retirada de cerca em madeira e arame M 32,50    

2 Serviços Iniciais    

2.1 Demolição de concreto simples M3 4,99    

2.2 
Locação convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m 

M2 40,66    

2.3 
Retirada de caixa de água com reaproveito de 
instalações de laje 

VB 1,00    

3 Infra Estrutura    

3.1 
Impermeabilização de cobertura plana (inclusive pré-
fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica 

M2 4,42    

3.2 Forma de madeira comum para fundações M2 45,77    

3.3 
Escavação manual de valas em terra compacta, 
profundidade de 0 m < h <= 1 m 

M3 2,20    

3.4 
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com 
material de empréstimo. 

M3 1,37    

3.5 
Reaterro apiloado (manual) de valas, com material 
reaproveitado, em camadas de até 20 cm. 

M3 1,75    

3.6 
Laje maciça concreto fck=25mpa e=8cm, incl. Forma 
plastificada 18mm / escoramento mad serrada c/reap. 
12x e 95,0kg aco ca-50/60 /m3 

M3 0,44    

3.7 Concreto para lastro M3 0,07    

3.8 
Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive 
colocação, espalhamento e acabamento. 

M3 3,83    

3.9 
Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto 
fck=15mpa+20kg aço/m3 mold.in-loco 

M 18,00    

3.10 
Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço 
ca-50, diam. 6,3 (1/4 ) à 12,5mm(1/2 ) 

KG 310,84    

4 Vedação    

4.1 
Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura 
final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m 

M2 7,00    

4.2 
Divisória estruturada em perfil de aço duplo, com 
painel em laminado melamínico miolo colméia, 
e=35mm 

M2 5,63    

4.3 
Alvenaria com blocos de concreto celular 
10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com 
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo 

M2 54,47    



                  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA  
      Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148 de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754 de 02/05/88 
      Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 3180 – Distrito Industrial Uberlândia/MG - CEP 38402-349 
      Fone/Fax (34) 3213-2433  Home Page: www.amvapmg.org.br  E-mail: amvap@amvapmg.org.br 
 

 

 

Abadia dos Dourados  Araguari  Araporã  Cachoeira Dourada  Campina Verde  Canápolis  Capinópolis  Cascalho Rico  Centralina  Douradoquara  Estrela do Sul  Grupiara   
Gurinhatã  Indianópolis  Ipiaçu  Iraí de Minas  Ituiutaba  Monte Alegre de Minas  Monte Carmelo  Prata  Romaria  Santa Vitória  Tupaciguara  Uberlândia 

manual 

4.4 

Alvenaria com blocos de concreto celular 
20x30x60cm, espessura 20cm, assentados com 
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo 
manual 

M2 15,41    

4.5 Verga em concreto armado fck 15mpa M 12,60    

5 Revestimento    

5.1 
Chapisco para parede interna ou externa com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, 
e=5 mm 

M2 157,66    

5.2 
Emboço para parede interna com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 
1:2:8, e = 20 mm - (com mão-de-obra empreitada) 

M2 157,66    

6 Piso    

6.1 
Passeio em concreto, fck = 13,5 mpa, controle tipo 
"C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm 

M2 38,46    

6.2 
Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, altura 8 cm 

M 40,80    

6.3 
Porcelanato polido 40 x 40 cm, assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante 

M2 43,66    

6.4 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
espessura 5cm, preparo manual 

M2 43,66    

6.5 Piso cimentado liso desempenado espessura 3,0cm M2 170,84    

7 Esquadrias    

7.1 
Porta de compensado, interna, colocação e 
acabamento , para acoplamento em divisórias de 
painel pré-fabricado, e=35 mm 

UN 1,00    

7.2 
Janela alumínio, basculante, serie 25 (conforme 
projeto ) 

M2 4,40    

7.3 
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil serie 
25, com guarnições (conforme projeto ) 

M2 5,04    

8 Cobertura    

8.1 
Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 
8mm,comp de 6,0m,liso, inclusive colocação 

M2 32,28 
 

   

9 Diversos    

9.1 
Escada metálica completa (incluso corrimão,guarda, 
etc). 

UN 1,00    

10 Instalação elétrica    

10.1 
Luminária completa para 2 lâmpadas fluorescentes - 
40 w, para forro metálico sistema modular bandeja 

CJ 4,00    

10.2 

Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão 
telebrás em caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc 
rígido e fiação ate a caixa de distribuição do 
pavimento 

PT 2,00    

10.3 
Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e 
caixa 4x2" 

PT 4,00    

10.4 Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) UN 4,00    

10.5 
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 
(americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e 
instalação 

UN 3,00    

10.6 
Instalação de exaustor elétrico com filtro tamanho tipo 
b40 para ambientes até 40m² 

UN 2,00    

10.7 Fiações diversas UN 1,00    
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11 Instalações hidráulicas    

11.1 
Instalação de caixa d'água em polietileno capacidade 
1500l 

UN 1,00    

11.2 
Novo ponto de água (direto do hidrômetro até a 
garagem) 

UN 1,00    

12 Prevenção e combate a incêndio    

12.1 
Luminária fluorescente completa para emergência de 
15 W 

UN 1,00    

12.2 
Extintor de incêndio tipo pó químico 4kg fornecimento 
e colocação 

UN 1,00    

12.3 Placas de sinalização fotoluminescente 300x300mm UN 4,00    

13 Pintura    

13.1 
Pintura com tinta látex pva em parede interna, com 
duas demãos, sem massa corrida 

M2 348,72    

13.2 
Emassamento de parede interna com massa corrida à 
base de PVA com duas demãos, para pintura látex 

M2 85,96    

13.3 
Pintura latex acrílica ambientes internos / externos, 
duas demãos 

M2 129,32    

13.4 
Preparação para pintura com fundo selador pva em 
duas demãos 

M2 348,72    

14 Pavimentação asfáltica    

14.1 
Execução base de solo estabilizada conforme projeto 
de terraplanagem utilizando brita remanejada e 
complementação com cascalho. 

M3 284,13    

14.2 
Regularização de base (solo) compactaçãoo 100% 
proctor intermediário, exclusive escavação, carga e 
transporte do solo 

M2 1.843,7
4 

   

14.3 Pintura de ligação com emulsão rr-2c 
M2 1.667,5

8 
   

14.4 
Imprimação de base de pavimentação com emulsão 
cm-30 

M2 1.667,5
8 

   

14.5 
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base 
de resina acrílica com microesferas de vidro 

M2 30,00    

14.6 
Concreto betuminoso usinado a quente com cap 
50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e 
aplicação 

T 127,48    

14.7 
Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 
30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui esc.e 
acerto faixa 0,45m 

M 255,99    

14.8 Placa de sinalização vertical de advertência UN 3,00    

14.9 
Relocação de rede de abastecimento, rede de esgoto 
e telefonia e lógica inclusive berço de concreto 

ML 288,00    

15 Serviços Complementares    

15.1 
Tampão de ferro fundido para poço de visita 
empregando argamassa de cimento e areia sem 
peneirar, traço 1:3 

UN 14,00    

15.2 
Alambrado com tela de arame galvanizado ou PVC, 
fixada em mourão de concreto armado, altura livre 
2,00 m 

M 32,50    

15.3 

Plantio de arvore isolada até 2,00m de alt, de 
qualquer especie, em logradouro publico, inclusive 
transporte de terra preta. Exclusive fornecimento da 
arvore 

UN 4,00    

15.4 
Recomposição de estacionamento com piso 
intercravado(somente mão de obra demolição de 

M2 80,00    
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canteiros e colocação de piso itnercravado) material 
exisite 

15.5 
Recomposição do alambrado de fechamento existente 
de área da instituição, com recomposição de tela 

VB 1,00    

15.6 Poda de galhos de diversos diametros VB 1,00    

15.7 
Conjnto de mesa e bancos de concreto ( 02 bancos 
em acrco com d=1,30m e h=43cm e mesa com 
d=80cm, espessura de 8 cm e h=75cm 

UN 2,00    

15.8 Limpeza final da obra M2 211,80    

 
 

  

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Processo nº 019/2014 
     

PLANILHA 1 – DESCRIÇÃO SUCINTA DA ETAPA DA OBRA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Discriminação/Especificação 
Uni-
dade 

Quanti-
dade 

Preço 
Unitário 

Preço 
Unitário 
com BDI 

Preço Total 

    
   

1.0 Serviços Preliminares    

1.1 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado M2 4,50    

1.2 
Desmatamento De Arvores Entre 0,15m E 0,30m De Diametro Inclusive 
Destocamento E Limpeza Do Terreno, Utilizando Trator De Esteiras. 
(Encarregado Incluso) 

UN 8,00    

1.3 Remanejamento De Materiais Presentes Na Área De Intervenção VB 1,00    

SUBTOTAL (Etapa):    

2.0 Serviço Iniciais    

2.1 Demolicao De Concreto Simples M3 4,99    

2.2 Retirada De Caixa De Água Com Reaproveito De Instalações De Laje VB 1,00    

2.3 
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas 
Pontaletadas A Cada 1,50m 

M2 40,66    

2.4 Demolição E Retirada De Cerca Em Madeira E Arame M 32,50    

SUBTOTAL (Etapa):    

3.0 Infra Estrutura    

3.1 
Estaca A Trado(Broca) D=25cm C/Concreto Fck=15mpa+20kg Aco/M3 
Mold.In-Loco 

M 18,00    

3.2 Escavacao Manual De Valas Em Terra Compacta, Prof. De 0 M < H <= 1 M M3 2,20    

3.3 Regularização ( Apiloado(Manual))  De Fundo De Vala M3 1,37    

3.4 
Reaterro Apiloado (Manual) De Valas, Com Material Reaproveitado, Em 
Camadas De Até 20 Cm. 

M3 1,75    

3.5 Concreto Para Lastro Espessura 5 Cm M3 0,07    

3.6 Forma De Madeira Comum Para Fundacoes M2 45,77    

3.7 
Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa, Inclusive Colocação, 
Espalhamento E Acabamento.(Inclusive Laje Nova E Reforço Da Laje 
Existente) 

M3 3,83    

3.8 
Armacao (Fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50, Diam. 6,3 
(1/4 ) À 12,5mm(1/2 ) 

KG 310,84    

3.9 
Impermeabilização De Cobertura Plana (Inclusive Pré-Fabricada) , 
Utilizando Manta Asfáltica Polímérica 

M2 4,42    

SUBTOTAL (Etapa):    

4.0 Vedação    

4.1 
Parede De Gesso Acartonado Dupla Interna, Espessura Final 125 Mm, Pé-
Direito Máximo 3,75 M 

M2 7,00    

4.2 
Divisória Estruturada Em Perfil De Aço Duplo, Com Painel Em Laminado 
Melamínico Miolo Colméia, E=35mm 

M2 5,63    

4.3 
Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em 
Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm 

M2 54,47    



                  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA  
      Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148 de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754 de 02/05/88 
      Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 3180 – Distrito Industrial Uberlândia/MG - CEP 38402-349 
      Fone/Fax (34) 3213-2433  Home Page: www.amvapmg.org.br  E-mail: amvap@amvapmg.org.br 
 

 

 

Abadia dos Dourados  Araguari  Araporã  Cachoeira Dourada  Campina Verde  Canápolis  Capinópolis  Cascalho Rico  Centralina  Douradoquara  Estrela do Sul  Grupiara   
Gurinhatã  Indianópolis  Ipiaçu  Iraí de Minas  Ituiutaba  Monte Alegre de Minas  Monte Carmelo  Prata  Romaria  Santa Vitória  Tupaciguara  Uberlândia 

4.4 
Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em 
Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm 

M2 15,41    

4.5 Verga Em Concreto Armado Fck 15mpa 10 X10 M 12,60    

SUBTOTAL (Etapa):    

5.0 Revestimento    

5.1 
CHAPISCO Para Parede Interna Ou Externa Com Argamassa De Cimento E 
Areia Sem Peneirar Traço 1:3, E=5 Mm 

M2 157,66    

5.2 
Emboco Paulista (Massa Unica) Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), 
Espessura 2,0cm, Preparo Manual 

M2 157,66    

SUBTOTAL (Etapa):    

6.0 Piso    

6.1 
Passeio Em Concreto , Fck = 13,5 Mpa, Controle Tipo "C", Incluindo 
Preparo De Caixa, E=7 Cm 

M2 38,46    

6.2 
Rodapé Cerâmico Assentado Com Argamassa Pré-Fabricada De Cimento 
Colante, Altura 8 Cm 

M 40,80    

6.3 
Porcelanato Polido 40 X 40 Cm, Assentado Com Argamassa Pré-Fabricada 
De Cimento Colante 

M2 43,66    

6.4 
Contrapiso Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), Espessura 5cm, 
Preparo Manual 

M2 43,66    

6.5 Piso Cimentado Liso Desembenado Espessura 3,0cm M2 170,84    

SUBTOTAL (Etapa):    

7.0 Esquadrias    

7.1 
Porta De Compensado, Interna, Colocação E Acabamento , Para 
Acoplamento Em Divisórias De Painel Pré-Fabricado, E=35 Mm 

UN 1,00    

7.2 Janela Aluminio, Basculante, Serie 25 M2 4,40    

7.3 
Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, Perfil Serie 25, Com 
Guarnicoes 

M2 5,04    

SUBTOTAL (Etapa):    

8.0 Cobertura    

8.1 
Forro Pvc Em Placas Com Largura De 10cm, Espessura 8mm,Comp De 
6,0m,Liso, Inclusive Colocacao 

M2 29,59    

SUBTOTAL (Etapa):    

9.0 Diversos    

9.1 Escada Metálica Completa (Incluso Corrimão,Guarda,Etc). UN 1,00    

SUBTOTAL (Etapa):    

10.0 Instalação Eletrica    

10.1 
Luminaria Completa Para 2 Lampadas Fluorescentes - 40 W, Para Forro 
Metalico Sistema Modular Bandeja 

CJ 4,00    

10.2 
Ponto De Tomada Para Telefone, Com Tomada Padrao Telebras Em Caixa 
De Pvc Com Placa, Eletroduto De Pvc Rigido E Fiacao Ate A Caixa De 
Distribuicao Do Pavimento 

PT 2,00    

10.3 Ponto Interruptor Simples Com Eletroduto Pvc 1/2" E Caixa 4x2" PT 4,00    

10.4 Ponto De Tomada (Caixa, Eletroduto, Fios E Tomada) UN 4,00    

10.5 
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100a 
240v, Fornecimento E Instalacao 

UN 3,00    

10.6 
Instalação De Exaustor Eletrico Com Filtro Tamanho Tipo B40 Para 
Ambientes Até 40m² 

UN 2,00    

10.7 Fiações Diversas UN 1,00    

SUBTOTAL (Etapa):    

11.0 Instalações Hidraulicas    

11.1 Instalação De Caixa D'água Em Polietileno Capacidade 1500l UN 1,00    

11.2 Novo Ponto De Água (Direto Do Hidrometro) UN 1,00    

SUBTOTAL (Etapa):    

12.0 Prevenção e comabate incêndio    

12.1 Luminária Fluorescente Completa Para Emergência De 15 W UN 1,00    

12.2 Extintor Incendio Tp Po Quimico 4kg Fornecimento E Colocacao UN 1,00    

12.3 Placas De Sinalização Fotoluminescente 300x300mm UN 4,00    

SUBTOTAL (Etapa):    

13.0 Pintura    

13.1 
Emassamento De Parede Interna Com Massa Corrida À Base De Pva Com 
Duas Demãos, Para Pintura Látex 

M2 85,96    

13.2 Preparação Para Pintura Com Fundo Selador Pva Em Duas Demãos M2 348,72    

13.3 Pintura Com Tinta Látex Pva Em Parede Interna, Com Duas Demãos, Sem M2 348,72    
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Massa Corrida 

13.4 Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/Externos, Duas Demaos M2 129,32    

SUBTOTAL (Etapa):    

14.0 Pavimentação Asfáltica    

14.1 
Sinalização De Obra Completa (Provisória) Para Entrada E Saida De 
Veiculos. 

VB 1,00    

14.2 
Relocação De Rede De Abastecimento,Rede De Esgoto E Telefonia E 
Logica Inclusive Berço De Concreto 

ML 288,00    

14.3 

Movimento De Terra (Corte E Aterro) E Execução Base De Solo Incluindo 
Material Carga E Descarga Mecanica Com Aproveitamento De Material 
Remanejado(Brita Existente) Iincluso Regularização De Base (Solo) 
Compactacao 100% Proctor Intermediario,Conforme Projeto 

M3 284,13    

14.4 Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30 M2 1.667,58    

14.5 Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2c M2 1.667,58    

14.6 
Concreto Betuminoso Usinado A Quente Com Cap 50/70, Capa De 
Rolamento, Incluso Usinagem E Aplicacao, Exclusive Transporte 

T 127,48    

14.7 
Meio-Fio Com Sarjeta, Executado C/Extrusora (Sarjeta 30x8cm Meio-Fio 
15x10cm X H=23cm), Inclui Esc.E Acerto Faixa 0,45m 

M 255,99    

14.8 Placa De Sinalização Vertical De Advertencia UN 3,00    

14.9 
Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica 
Com Microesferas De Vidro 

M2 30,00    

SUBTOTAL (Etapa):    

15.0 Serviços Complementares    

15.1 
Alambrado Com Tela De Arame Galvanizado Ou Pvc, Fixada Em Mourão 
De Concreto Armado, Altura Livre 2,00 M 

M 32,50    

15.2 
Plantio De Arvore Isolada Até 2,00m De Alt, De Qualquer Especie, Em 
Logradouro Publico, Inclusive Transporte De Terra Preta. Exclusive 
Fornecimento Da Arvore 

UN 4,00    

15.3 
Recomposição De Estacionamento Com Piso Intercravado(Somente Mão 
De Obra Demolição De Canteiros E Colocação De Piso Itnercravado) 
Material Exisite 

M2 80,00    

15.4 
Recomposição Do Alambrado De Fechamento Existente De Área Da 
Instituição, Com Recomposição De Tela 

VB 1,00    

15.5 Poda De Galhos De Diversos Diametros VB 1,00    

15.6 
Conjnto De Mesa E Bancos De Concreto ( 02 Bancos Em Arco Com 
D=1,30m E H=43cm E Mesa Com D=80cm, Espessura De 8 Cm E H=75cm 

UN 2,00    

15.7 
Tampão De Ferro Fundido Para Poço De Visita Empregando Argamassa De 
Cimento E Areia Sem Peneirar, Traço 1:3 

UN 14,00    

15.8 Limpeza Final Da Obra M2 211,80    

SUBTOTAL (Etapa):    

TOTAL GERAL:     

 
  
OBS: APRESENTAR FOLHA ANEXA DO BDI DETALHADO 
 
Nome da Empresa:  
CNPJ: 
Engenheiro Responsável – Nome: 
Assinatura: 
Reg. CREA: 
 
Obs.: NÃO UTILIZAR ESSE MODELO.  
Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VI 
MINUTA CONTRATUAL  
Processo nº 019/2014 

 
A AMVAP – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAIBA, CNPJ n.º 
21.236.948/0001-10, com sede a Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende n. º 3180, Distrito Industrial, 
Uberlândia - MG, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Gilmar 
Alves Machado, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________; e a 
pessoa jurídica _____________________________, CNPJ nº ____________, situada na _________________, a 
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ____________,  CI nº ______________, CPF nº 
_____________________ resolvem firmar o presente Contrato para a execução de serviços de ampliação e 
melhorias de infraestrutura da sede da AMVAP – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do 
Paranaíba, incluso os serviços de drenagem pluvial e melhoramentos da parte externa, com o fornecimento de 
materiais de construção e mão-de-obra, em conformidade com o Processo Licitatório nº 019/2014, modalidade 
Tomada de Preços  sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

 
1 . Este contrato administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para 
executar os serviços de ampliação e melhorias de infraestrutura da sede da AMVAP – Associação dos Municípios 
da Microrregião do Vale do Paranaíba, incluso os serviços de drenagem pluvial e melhoramentos da parte 
externa, com o fornecimento de materiais de construção e mão-de-obra conforme os projetos básicos e 
memoriais descritivos constantes do Anexo I desse edital. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
1. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização por danos causados à AMVAP ou a terceiros, por 
culpa da mesma, seus empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, cabendo 
reparação e indenização. 
 
2. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços constituirão encargo 
da empresa CONTRATADA ou a seus subcontratados, bem como a instalação do canteiro de obras. 
 
3. Toda a mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos 
previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se 
necessário, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
4. A empresa CONTRATADA deverá acatar as normas de acesso de pessoal às instalações da AMVAP e 
providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos serviços, devendo 
constar no mesmo a identificação da empresa executante e o nome do empregado. 
 
5. O uso do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência no local de execução dos serviços. 
 
6. A empresa CONTRATADA deverá manter um preposto no local da obra, aceito pela AMVAP, para resolver todas 
as questões relacionadas com a prestação dos serviços contratados. 
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7. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, 
obedecendo, no que couber, às normas da ABNT, ficando a CONTRATADA obrigada a reparar, de imediato e às 
suas expensas, o objeto do contrato ou parte do mesmo em que se verificarem defeitos, incorreções e outros 
resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados. 
 
8. Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de segurança e 
demais complementos para os operários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, sendo obrigatória a 
sua utilização. 
 
9. O registro da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica na entidade profissional competente será de 
responsabilidade da empresa CONTRATADA, sendo obrigatória sua apresentação ao Departamento de 
Engenharia da AMVAP antes do início de suas atividades, observadas as disposições constantes da Resolução 
CONFEA nº 1025, de 30 de outubro de 2009. 
 
10. Os projetos e documentos técnicos relativos ao processo licitatório não poderão ser copiados, reproduzidos, 
transmitidos a terceiros, sem expresso consentimento da AMVAP. 
 
11. Cabe à licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação do projeto apresentado e demais 
documentos integrantes da documentação técnica fornecida pela AMVAP para execução da obra, inclusive dos 
dados apurados quando da visita técnica. 
 
12. Todos os materiais a serem empregados na realização da obra, objeto da presente licitação, deverão ser 
novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes do 
Edital e seus anexos e serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
13. A AMVAP verificará a qualidade dos materiais colocados pela CONTRATADA, por ocasião da execução da obra, 
notificando-a a retirar tudo o que não atender ao disposto no item anterior. 
 
14. Será expressamente proibido manter no recinto dos serviços quaisquer materiais que não satisfaçam às 
especificações constantes do ato convocatório e seus anexos. 
 
15. A AMVAP reserva-se o direito de não receber os materiais e serviços em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal no 
8.666/93. 
 
16. Os materiais colocados pela CONTRATADA no local de execução da obra ficarão sob sua guarda e inteira 
responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área, senão em casos especiais e mediante autorização 
escrita da AMVAP. 
 
17. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados na execução da obra constituirão 
encargo da CONTRATADA. 
 
18. À CONTRATADA caberá o transporte do material, dos equipamentos, ferramentas e utensílios até o local dos 
trabalhos. 
 
19. A AMVAP fornecerá instalações sanitárias para uso do pessoal da empresa CONTRATADA e local para guardar 
máquinas e ferramentas utilizadas na execução dos serviços. 
 
20. A água e a energia elétrica utilizadas na obra serão fornecidas pela AMVAP, devendo a CONTRATADA executar 
as redes de distribuição interna, caso sejam necessárias. 
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21. A CONTRATADA deverá manter o local da obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução 
dos serviços. Para tal, providenciará, constantemente e às suas expensas, a remoção de todo o entulho e o 
material excedente em caçambas estacionadas no passeio externo ou em outro local determinado pela AMVAP. 
 
22. A AMVAP deverá providenciar local de trabalho livre e desimpedido no que for de sua responsabilidade. 
 
23. A prestação dos serviços se dará pelo regime empreitada global.  
 
24. Todas as ocorrências relativas à execução da obra, tais como serviços em execução, estado de tempo, 
reclamações, notificações, paralisações, acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas no Diário de 
Obras. 
 
25. O Diário de Obras é documento de preenchimento diário e obrigatório pela CONTRATADA, quando da 
execução dos serviços até a sua conclusão, e será mantido no local da execução da obra pela empresa 
CONTRATADA, em duas vias, sob sua guarda e responsabilidade, e só seus representantes e os da AMVAP 
poderão dele se utilizar, sem prejuízo das determinações impostas pela Resolução/CONFEA nº 1024, de 21 de 
agosto de 2009.  
 
26. A AMVAP conhecerá e visará, diariamente, as folhas do Diário de Obras. 
 
27. A CONTRATADA deverá atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições da 
mão-de-obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 
 
28. A CONTRATADA deverá instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações do 
representante da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, normas de segurança e 
as normas de medicina do trabalho; 
 
29. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obriguem prontamente em atender; 
 
30. A CONTRATADA deverá apresentar a Matrícula CEI da obra obtida no INSS até 3 (três) dias úteis da emissão da 
Ordem de Serviço para o início das obras.   
 
31. A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 
outros em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando mensalmente à CONTRATANTE a 
comprovação do recolhimento do FGTS e INSS dos funcionários designados para as obras na AMVAP, sem o que 
não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas para liquidação. 
 
32. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a ser vítimas os 
empregados, quando em serviço, assim como por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes 
assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades envolvidas.  
 
33. A CONTRATADA deverá responder por danos/desaparecimento de bens materiais e avarias que venham a ser 
causadas por seus empregados ou representante, a terceiros ao próprio local de serviço, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93. 
34. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive, de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
 
35. A CONTRATADA deverá permitir o ingresso no local da obra somente de pessoas previamente autorizadas 
pela CONTRATANTE e identificadas. 
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36. A CONTRATADA deverá proibir a utilização do local da obra para guarda de objetos estranhos ao local, assim 
como de bens particulares de empregados ou de terceiros. Caso essa guarda seja autorizada, em caráter 
excepcional, pela CONTRATANTE, esses materiais devem estar acondicionados em local específico e pré-
determinado. 
 
37. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos quer materiais – com vistas à qualidade dos 
serviços e à satisfação da CONTRATANTE. 
 
38. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições 
legais que interfiram em sua execução. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

a. Executar o objeto desse contrato com qualidade e eficiência, dentro dos padrões e prazos exigidos pela 
CONTRATANTE; 

b. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de documentação para habilitação e qualificação exigidas na Lei n. 8.666/1993, 
devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato; 

c. Desempenhar com zelo e presteza os serviços, objeto deste contrato, atentando para as normas técnicas 
profissionais que lhe forem aplicáveis; 

d. Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo advindo da má execução do objeto contratual perante 
a CONTRATANTE e a terceiros, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus ou encargo a esse título; e 

e. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais e sociais pela execução dos serviços, objeto 
deste contrato. 

 
2. São obrigações da CONTRATANTE: 
 

a. Efetuar os pagamentos na forma da Cláusula Quarta; 
b. Fiscalizar a execução do objeto; e 
c. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na execução do 

objeto. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
1. O valor do presente contrato é de R$ _______,__ (__________________________). 
 
2. Para fins de pagamento serão realizadas apenas 2 (duas) medições, sendo: 
 
a) primeira medição: 30 (trinta) dias após a data de início dos serviços; 
b) segunda medição: após a conclusão dos serviços contratados por meio deste edital. 
 
3. As medições deverão observar os preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias, levando-se em 
conta o avanço físico real dos serviços e o Cronograma físico-financeiro que, apresentado pela CONTRATADA, 
houver sido aprovado pela AMVAP. 
 



                  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA  
      Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148 de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754 de 02/05/88 
      Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 3180 – Distrito Industrial Uberlândia/MG - CEP 38402-349 
      Fone/Fax (34) 3213-2433  Home Page: www.amvapmg.org.br  E-mail: amvap@amvapmg.org.br 
 

 

 

Abadia dos Dourados  Araguari  Araporã  Cachoeira Dourada  Campina Verde  Canápolis  Capinópolis  Cascalho Rico  Centralina  Douradoquara  Estrela do Sul  Grupiara   
Gurinhatã  Indianópolis  Ipiaçu  Iraí de Minas  Ituiutaba  Monte Alegre de Minas  Monte Carmelo  Prata  Romaria  Santa Vitória  Tupaciguara  Uberlândia 

4. Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, após atestada, pela AMVAP, inclusive, a 
qualidade do material empregado. 
 
5. A AMVAP verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto à 
quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução. 
 
6. Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições quando executados em desacordo com 
Anexo I – Pasta Técnica, ou, ainda, quando em atraso na execução da obra, em desconformidade com o 
cronograma aprovado pela AMVAP. 
 
7. A AMVAP deverá analisar os serviços executados e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis a contar da data de sua apresentação pela CONTRATADA. 
 
8. A fatura proveniente da apuração de valores da medição só poderá ser apresentada para pagamento após a 
aprovação da medição pela AMVAP. 
 
9. O pagamento será efetuado pela AMVAP, por processo legal, em até 10 (dez) dias úteis contados da data de 
apresentação da fatura pela CONTRATADA. 
 
10. A CONTRATADA deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos documentos fiscais e tributários 
devidos, a relação dos empregados utilizados na execução dos serviços, bem como os documentos 
comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, nos termos da legislação pertinente em 
vigor. 
 
11. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a liberação do 
pagamento. 
 
12. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de 
sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
14. Fica definido como critério de reajuste a variação do CUB (Custo Unitário Básico) que reflita os custos da 

construção civil da região; com o objetivo de atender ao disposto no art. 5º, § 1º e art. 65, II, letra “d” da Lei 
8666/93. 
 

15. Nos documentos fiscais deverá haver indicação em separado do valor total com mão de obra e do valor total 
com material. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

 
1. O prazo máximo para a conclusão da obra será de 02 (dois) meses, contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço pela CONTRATANTE. 
 
2. Esta contratação vigorará por 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura deste instrumento contratual.  
 
 
3. A CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo de execução do objeto, mediante termo o aditivo, nos seguintes 
casos: 
 

a. existência de saldo a executar do objeto ao término do prazo disposto no item 1 dessa cláusula; e 
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b. para atender especialmente o disposto no item 7 da Cláusula Segunda, sem prejuízo do atendimento das 
demais obrigações assumidas. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
1. A despesa decorrente deste contrato correrá pela seguinte dotação do orçamento vigente: 10 20 7002 2.0227 
04 122 44 90 51 02 - Ampliação e Pavimentação do Pátio do Prédio sede da AMVAP. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

 
1. Em casos de atraso injustificado na execução do contrato, inexecução parcial ou total das condições 
pactuadas; e também em casos de má-fé quanto à descrição do objeto licitado, garantida prévia defesa; ficará a 
CONTRATADA sujeita às penalidades contratuais de advertência, multa, rescisão do contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, conforme dispõe os artigos 86 e 
87 da Lei 8666/93. 
 
2. Fica estabelecida a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato decorrente da aplicação do item 
anterior; no caso de desistência injustificada do contrato pela CONTRATADA. 
 
3. O recolhimento da multa referida no subitem anterior deverá ser feito através de depósito no Banco do Brasil 
S/A, Agência 2918-1, Conta Corrente nº 4.221-8 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que 
for aplicada a multa. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 
1. O contrato poderá ser rescindido, na forma do art. 79 da Lei 8666/93, nos seguintes casos: 
 

a. por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8666/93; e 

b. amigável, por acordo entre as partes. 
 
2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de 
contrato: 
 

a. Interromper a execução do objeto desse contrato por qualquer prazo, sem motivo que justifique e sem 
autorização expressa e escrita da CONTRATANTE; 

b. Não satisfazer as exigências da CONTRATANTE com relação às condições de execução do objeto; 
c. Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

 
3. Falência, concordata, dissolução ou insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por 

morte de seu titular. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 

 
1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 019/2014, modalidade Tomada 
de Preços que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao processo e seus Anexos. 
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2. Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e 
demais legislações correlatas. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia-MG para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente contrato. 
 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
Uberlândia-MG, __ de _____________ de 2014. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Gilmar Alves Machado 
Presidente da AMVAP 

CONTRATANTE 

___________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
Nome: _______________________________________________ CPF: ___________________________ 
            
Assinatura: _____________________________ 
 
 
Nome: _______________________________________________ CPF: ___________________________ 
            
Assinatura: _____________________________ 
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ANEXO VII 
MODELO DE CUMPRIMENTO DO INCISO V, ART. 27, DA LEI 8.666/93  
Processo nº 019/2014 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa (informar a razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, por meio de 

seu representante legal, o Sr.  __________________________, portador do RG nº ___________, DECLARA para 

fins de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993 que: 

 

a) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
b) não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado os maiores de quatorze anos e na condição de aprendiz. 
 

___________________ - MG, ___ de ________________ de _____ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do Representante legal 

 

 

 

Obs.: 

NÃO UTILIZAR ESSE MODELO.  

Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa  
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ANEXO VIII 
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DO CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  
Processo nº 019/2014 

 
1. Art. 35 da Lei Federal nº 8.666/1993: Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer 
tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 daquela Lei. 
 
2. A pessoa jurídica não cadastrada que tiver interesse em participar do presente certame, deverá cadastrar-se 
até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, na forma indicada pelo art. 22, § 2º,  da Lei 
nº 8.666/93. O cadastro deverá ser providenciado na sede da AMVAP. 
 
3. ATENÇÃO: Além das orientações contidas nesse documento, o interessado deverá observar as particularidades 
do edital referente ao processo licitatório que pretende participar. 
 
4. Para efetuar o cadastramento junto à AMVAP a pessoa jurídica interessada deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

 
a. Habilitação Jurídica (art. 28): 

a.1. Ato constitutivo registrado em órgão competente; 
a.2. Registro comercial, se empresa individual; 
a.3. Ata de eleição dos administradores, se sociedade por ações; 
a.4. Documento de prova da diretoria em exercício, se sociedade civil. 

 
b. Regularidade Fiscal (art. 29): 

b.1. Cartão do CNPJ da licitante; 
b.2. Prova de regularidade relativa ao INSS 
b.3. Prova de regularidade relativa ao FGTS; 
b.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 
b.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio do licitante; e 
b.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio do licitante. 

 
c. Qualificação Técnica (art. 30): 

c.1. Comprovante de aptidão para a execução do objeto desta licitação por meio de, no mínimo, um 
atestado na forma do anexo IV deste edital, registrado no CREA, comprovando que a empresa licitante ou 
o responsável técnico, comprovadamente pertencente ao seu quadro permanente de empregados, 
executou serviços semelhantes aos ora licitados. 

c.1.1. A licitante deverá apresentar cópia autenticada do CREA de seu responsável técnico; 
 
c.2. Termo de Vistoria, conforme Anexo III, fornecido pela AMVAP, comprovando que o interessado 
compareceu ao setor para conhecer os locais onde serão executados os serviços. 

 
d. Qualificação Econômico-financeira 

d.1. Balanço patrimonial do exercício social de 2012, registrado no órgão competente do Estado a que for 
sede e, no caso de pessoa jurídica que iniciou suas atividades no exercício corrente, deverá apresentar o 
respectivo Balanço de Abertura, registrado no órgão competente do Estado a que for sede e Balancete 
apurado até o mês anterior à realização desse procedimento licitatório; e 
d.2. Certidão negativa de falência ou concordata com data de expedição máxima de 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura do processo licitatório. 

 
5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante, observadas as seguintes disposições abaixo: 
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a. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b. Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 
6. Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do órgão emissor, 
apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu representante legal, de que não está em 
débito com o referido órgão e que, finda a greve, compromete-se a apresentar o documento atualizado, para fins 
de direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não 
apresentação, às penalidades legais. 

 
7. A documentação exigida no item anterior deverá ser apresentada em uma das seguintes formas: 
 

a. Original; 
b. Fotocópia autenticada em cartório; 
c. Fotocópia sem autenticação do cartório juntamente com o respectivo original para a devida autenticação 
por funcionário da AMVAP. 
 

8. O credenciamento deverá ser realizado no prédio sede da AMVAP localizado na Av. Antônio Thomaz Ferreira de 
Rezende, 3180, Distrito Industrial, Uberlândia – MG, de segunda a sexta-feira durante os seguintes horários: 
 

a. Manhã: das 8h30 às 11h 
b. Tarde: das 13h às 17h 

 
9. O credenciamento também poderá ser feito por meio do envio, pelo correio, dos documentos solicitados no 
item 3, observado os prazos máximos de credenciamento, não sendo a AMVAP responsável pelo extravio desses 
documentos. 
 
10. O Certificado de Registro Cadastral será emitido e ficará disponível no mesmo dia do recebimento dos 
documentos e após a verificação de validade e autenticidade dos mesmos, sendo de responsabilidade do 
interessado a retirada do certificado. 
 
11. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser enviado ao interessado, pelo correio, ficando sob sua 
responsabilidade os custos de envio e o risco de extravio. 
 
12. A falta ou inadequação de qualquer um dos documentos solicitados no item 3 impedirá a emissão do 
Certificado de Registro Cadastral. 
 
13. O esclarecimento de dúvidas, a solicitação de informações ou a verificação da emissão ou não do Certificado 
de Registro Cadastral são de responsabilidade do interessado e poderão ser feitas por um dos seguintes meios: 
 

a. Pessoalmente, no endereço e horários citados no item 5; 
b. Pelo e-mail amvap@amvapmg.org.br 
 
 

mailto:amvap@amvapmg.org.br

