PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório: 038/2021
Modalidade: PREGÃO Nº 036/2021 – Registro de Preços nº 018/2021
RECIBO
A Empresa ______________________________________________________________ retirou
este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
_____________________________________ ou pelo fax: _________________________.
______________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO DE PREGÃO PELO
EMAIL: licitacao@florestal.mg.gov.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.
O PRESENTE EDITAL ESTÁ SUJEITO À EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE SERÃO
DEVIDAMENTE PUBLICADAS DA MESMA FORMA QUE O ORIGINAL, DEVENDO AS
EMPRESAS INTERESSADAS ACOMPANHAR, TODO O TRÂMITE LICITATÓRIO, ATÉ A
DATA DE ABERTURA DO CERTAME NO SITIO WWW.FLORESTAL.MG.GOV.BR.

O Município de Florestal/MG, não se responsabiliza por comunicações à empresa que
não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. Considerar-seá válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no quadro de aviso da Prefeitura
Municipal de Florestal/MG e no sitio www.florestal.mg.gov.br.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021
1 – QUADRO RESUMO
Processo nº

038/2021

Modalidade Pregão
Presencial nº

036/2021

Tipo

Menor preço GLOBAL

1ª Sessão Pública

07/10/2021 às 08:00 horas

Data limite para entrega
dos envelopes nº 01 nº 02.

07/10/2021 às 08:00 horas

Objeto do certame

Contratação de empresa para prestação de serviços
de revisão e recomposição de telhado (tapume de
goteiras e infiltrações, incluindo mão de obra e
materiais) dos seguintes locais: Salão da AESE,
Quadra da Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro e
Poliesportivo João Aristides Saliba.

Edital

O Edital poderá ser obtido, na íntegra, na Sede da
Prefeitura Municipal de Florestal ou pelo site
www.florestal.mg.gov.br., sem nenhum tipo de ônus.
Não será encaminhado edital via postal ou através de
fac-símile.

Contatos e informações:

Setor de Compras e Licitações
Telefone (31) 3536 – 2233/2248
licitacao@florestal.mg.gov.br

O MUNICÍPIO DE FLORESTAL/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.313.833/0001-78, com
sede à Rua Benedito Valadares, 243, Centro, CEP: 35.690-000, torna público para
conhecimento dos interessados, que mediante designação do (a) Pregoeiro (a) e
componentes da equipe de apoio, se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS, tipo menor preço GLOBAL, nos termos da Lei nº
10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, e demais legislações
pertinentes encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE
PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no local, dia e hora acima mencionados,
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e ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e
anexos.
O Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão, em sessão pública, para processamento do
pregão. A abertura da sessão será às 08:00 h do dia 07/10/2021, no Departamento de
Licitações, localizado na Rua Benedito Valadares, 243, Centro, na cidade de Florestal/MG,
quando será realizado o credenciamento dos representantes das empresas.
2 – DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação de
serviços de revisão e recomposição de telhado (tapume de goteiras e infiltrações,
incluindo mão de obra e materiais) dos seguintes locais Salão da AESE, Quadra da
Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro e Poliesportivo João Aristides Saliba,
quantidades e especificações conforme anexo I.
2.2 Os itens/serviços listados neste edital não necessariamente serão adquiridos em sua
totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins
de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. A
licitante para a qual forem adjudicados os itens e for convocada para a assinatura da
ata/instrumento contratual, obterá apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos
referidos itens até o término da vigência contratual.
2.2.1 Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários, que
o Município não está obrigado a adquirir previamente o material/serviços constantes neste
edital. O Município de Florestal não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não
cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra
por parte do Município.
OBS: A visita técnica aos locais é facultativa e poderá ser realizada até um dia antes da
data da abertura do certame, devendo ser previamente agendada junto ao setor de
esportes, das 08:30 as 15:30 horas, pelo telefone (31) 98289-1756 ou pelo e-mail
selt@florestal.mg.gov.br. Não serão realizadas visitas técnicas coletivas.
As informações eventualmente solicitadas na visita técnica para elaborar a proposta e
executar o objeto serão de inteira responsabilidade do licitante e alegações posteriores
relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
A visita técnica deverá ser realizada por pessoa devidamente credenciada/nomeada pela
empresa licitante interessada.
No ato da visita a pessoa designada pela licitante deverá apresentar ao representante da
Prefeitura os seguintes documentos:
- Carta de credenciamento,
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- Carteira de Identidade ou documento de identificação.
A empresa não interessada na realização da visita técnica poderá se assim preferir,
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto,
informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avenças de ordem técnica ou financeira.
O atestado de visita técnica (emitido pelo Município) ou a declaração de que
conhece os locais dos serviços deverá ser apresentado juntamente com os
documentos de habilitação.
3 – LOCAL ONDE PODERÀ SER EXAMINADO O EDITAL E SER ADQUIRIDO
3.1 – O Edital poderá ser obtido, na íntegra, na sede da Prefeitura Municipal de Florestal
ou pelo site www.florestal.mg.gov.br, sem nenhum tipo de ônus. Não será encaminhado
edital via postal ou através de fac-símile.
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o
objeto licitado e que atenderem as exigências contidas neste edital.
4.2. Não será permitida a participação de empresas que encontrem sob falência, concurso
de credores, dissolução e liquidação, estando também abrangidos pela proibição aqueles
que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o
MUNICÍPIO DE FLORESTAL, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

5 - DOS ENVELOPES
5.1 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua proposta
comercial, e no envelope nº 2, a documentação comprobatória da habilitação conforme
solicitado neste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão
social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres:
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Prefeitura Municipal de Florestal/MG
Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório nº 038/2021
Pregão nº 036/2021 – Registro de Preços 018/2021
Razão Social:
CNPJ:

Prefeitura Municipal de Florestal/MG
Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório nº 038/2021
Pregão nº 036/2021 – Registro de Preços 018/2021
Razão Social:
CNPJ:

5.2 – A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO aos requisitos de habilitação de
acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopes nº 1 e 2.
5.3 – A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador da empresa,
conforme modelo estabelecido no Anexo III do Edital ou o CONTRATO SOCIAL, no caso
de representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos
Envelopes nº 1 e 2.
6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 – Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO o
representante da proponente entregará ao (à) PREGOEIRO (A) documento que o
credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e
representando-a, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com fotografia (original e cópia).
6.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com firma reconhecida, sempre acompanhado do contrato social
ou outro instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à
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correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a
proponente em todas as etapas / fases do PREGÃO, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B), formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular
lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo (a) PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, ficando facultada a adoção do modelo contido no ANEXO III.
6.3 – Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se
a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário
através da apresentação do contrato / estatuto social da empresa.
6.4 – Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário,
dirigente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá
apresentar cópia do respectivo estatuto / contrato social ou documento equivalente, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
6.5 - Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se
beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo anexo ao edital.
6.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
6.7 – A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata
exclusão da licitante na etapa de lances verbais.
6.8 – As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de
abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.
6.9 – Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os
documentos necessários à identificação do interessado ou não demonstrada sua condição
de representante do licitante.
6.10 – O documento de credenciamento deverá ser apresentado e entregue em separado.
6.11 – Para a comprovação da situação de empresa “ME, EPP ou equiparadas” (se
for o caso), se faz necessário, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, a apresentação da
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Certidão Simplificada da Junta Comercial do referido Estado, emitida a no máximo
90 (noventa) dias da abertura do certame e/ou Anexo VIII devidamente preenchido.
7 – PROPOSTA COMERCIAL
7.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se
admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
a) datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em papel
timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador;
b) número do Pregão e do Processo Licitatório;
c) razão social do licitante, CNPJ, endereço, telefone, fac-símile e e-mail, quando
houver;
d) planilha de preço ofertado (anexo I);
e) Memória de cálculo para definição do BDI⁄LDI e definição dos encargos sociais,
SENDO QUE QUANTO AO IRPJ E CSLL TAIS TRIBUTOS NÃO DEVERÃO
SER INCLUÍDOS NA LDI⁄BDI. (Acórdão nº 1.387⁄2001 e 1.941⁄2006 do TCU).
Deverá ser admitido em sua composição os seguintes itens: garantias, riscos,
despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.
f) A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, constando ou não na
mesma.
g) Os preços devem ser apresentados em moeda corrente nacional (em real);
7.1.1 - As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo (a) Pregoeiro (a), caso
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a
proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá
assinar a proposta.
7.1.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento;
7.1.3 - Os preços poderão ser cotados com ate duas casas decimais. Ex: R$ 0,01. Se por
ventura, forem cotados com mais de duas casas decimais, serão desconsideradas as
casas excedentes sem arredondamento.
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7.1.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada
item do objeto desta licitação.
7.1.4.1 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que
não for conflitante com o instrumento convocatório.
7.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao (à)
pregoeiro (a), antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) pregoeiro (a).
7.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à
execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para o Município, tais como: fretes,
tributos, encargos sociais e previdenciários.
7.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste
certame será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
7.6 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
8 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES
8.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.1.1 - Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento
dos requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na
sessão pelo Pregoeiro.
8.1.1.1 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao (à) Pregoeiro
(a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.
8.1.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a impossibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
8.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério menor preço
conforme consta no edital.
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8.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste edital.
8.4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a.

seleção da proposta de menor preço;

b. o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 % (dez
por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances
verbais;
c.

não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, o (a) pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o máximo de 3
(três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem
dos lances verbais;

d.

na hipótese de apresentação de propostas escritas com preço unitário igual ao
mínimo exequível, conforme determinado neste edital, será utilizado como critério
de desempate o sorteio.

8.5 – O (A) Pregoeiro (a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
8.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
8.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
8.8 – O (A) Pregoeiro (a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas
à redução do preço.
8.9 – Após a negociação, se houver, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do
menor preço decidindo motivadamente a respeito.
8.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência
constantes destes autos.
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8.10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor, que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.
8.11 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.12 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.13 – Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.14 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo (a) Pregoeiro (a), caso
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a
proposta corrigida, o representante da empresa se estiver presente na sessão deverá
assinar a proposta.
8.15 – O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo
motivadamente a respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de
requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.
8.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
8.17 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o (a) Pregoeiro (a) deverá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
8.18 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em
caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a conformidade entre
menor lance e o valor estimado para a contratação.
8.19 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) pregoeiro (a),
licitantes presentes e as assinaturas da equipe de apoio.
9 – DOCUMENTAÇÃO
O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos
relacionados abaixo:
9.1 – REGULARIDADE JURÍDICA
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a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

d)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2 - REGULARIDADE FISCAL
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J/MF;

b)

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;

c)

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal, mediante apresentação
de certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais, dívida ativa da União e
Previdenciária, emitido pela SRF;

d)

Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

e)

9.3

Prova de regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;

REGULARIDADE TRABALHISTA
a)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho nos
termos do artigo 29 inciso V da Lei 8.666/93 e também da Resolução do TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO.

9.4 - REGULARIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA
a)

Certidão Negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, expedida a no máximo 90 dias da
abertura do certame;
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9.5

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Registro e inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU.
b) Atestado de visita técnica fornecido pelo Município ou Declaração da licitante
de que conhece os locais para a realização dos serviços, todas as suas
características, nada podendo reclamar a esse título.

9.6 - O CRC (Certificado de registro cadastral), junto ao cadastro de fornecedores da
Prefeitura Municipal de Florestal, substitui os documentos de HABILITAÇÃO, desde que
nele os constem e observada à data de validade de cada documento; e devendo ser
apresentados os documentos exigidos que não constem no CRC. Serão analisados no
CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos
os outros, mesmo que estejam com a validade expirada.
9.7 – DAS DECLARAÇÕES:
9.7.1 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o
modelo contido no ANEXO IV;
9.7.2 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO V.
9.8 – DA ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
9.8.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por membro da equipe de
apoio, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e, inclusive, expedidos via
Internet.
9.8.2 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à
apresentação do original ao (à) PREGOEIRO (A), por ocasião da abertura do ENVELOPE
HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.
9.8.3 – Para fim da previsão contida no subitem anterior, o documento original a ser
apresentado não necessariamente deve integrar o ENVELOPE.
9.8.4 – Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte da
equipe de apoio.
9.8.5 – Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições / emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega
dos envelopes.
Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233/2248/2559
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

9.8.6 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.
9.8.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
9.8.8 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10 – DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
NOS TERMOS DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006 E 147/2014.
10.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondente ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
prorrogável por igual período a critério da Administração. A prorrogação do prazo para a
regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido
ao (à) Pregoeiro (a).
10.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
10.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8.666/93, sendo facultado ao (à) Pregoeiro (a) convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para
revogação.

11 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1 – Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do
PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá
(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção (ões) de recorrer.
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11.2 – Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase /
procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata,
juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
11.3 – As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
11.4 – Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, o (a) PREGOEIRO (A) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
11.5 – Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço e horários previstos neste EDITAL.
11.6 – O recurso contra decisão do (a) pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo, sendo
que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.8 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do
direito de recurso.
11.9 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
11.10 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente
ao pregão, o (a) Pregoeiro (a) devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos
os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, devidamente inviolados,
podendo, todavia, retê-los até o aceite do serviço pelo Setor Requisitante.
11.11 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) serem assinados por representante legal do licitante;
c) serem devidamente protocolados no setor de licitação deste Município ou
enviados via email licitacao@florestal.mg.gov.br.
11.12 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão. O pedido de impugnação deverá ser protocolado na sede da
Prefeitura Municipal de Florestal – Setor de Compras e Licitações ou enviado via email
licitacao@florestal.mg.gov.br. Os esclarecimentos/providências poderão ser enviados
via email licitacao@florestal.mg.gov.br
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11.13 – A impugnação ou pedido de providências deverá ser dirigido ao (à) pregoeiro (a).
11.14 – Caberá ao (à) pregoeiro (a) decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte
quatro) horas, a contar do recebimento da peça, que, além de comportar divulgação,
deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
11.15 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, desde que implique em modificação
(ões) do PREGÃO, será designada nova data para a realização do certame.
12 – ADJUDICAÇÃO
12.1 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por
parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
(à) PREGOEIRO (A) adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.
12.2 – Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a
decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação
do objeto do certame à proponente vencedora.
13 – HOMOLOGAÇÃO
13.1 – Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO, verificada a
regularidade dos atos e a realização do interesse público nos termos da lei.
13.2 – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da
proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços/instrumento contratual,
respeitada a validade de sua proposta.
14 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 – O prazo para assinatura da ata de registro de preços ou outro instrumento que o
substitua é de cinco dias, contados da data da intimação, sob pena de o adjudicatário
decair do direito de fazê-lo incorrer em multa de até 5% do preço total do contrato.
14.1.1 - A ata de registro de preços a ser firmado entre o Município de Florestal - MG, e a
detentora do certame, terá validade de 12 meses.
14.2 – Decorrido o prazo de assinatura da ata sem manifestação do adjudicatário, é
facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,
inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação.
14.3 - A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
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14.4 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar a ata de registro de preços e durante a prestação dos serviços
e/ou entrega dos materiais.
14.5 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da ata, ou
recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação, para celebrar o contrato.
14.6 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da ata ou instrumento
equivalente, decorrentes deste certame, somente será analisada se apresentada antes do
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
14.7 - Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de
registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
14.8 - Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem
de classificação nesta licitação.
15 - DO TERMO DE CONTRATO
15.1 - Dentro da validade da ata de registro de preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato.
15.1.1 - Os contratos decorrentes deste registro de preço terão sua vigência conforme os
créditos orçamentários no ano que for assinado, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei
no 8.666, de 1993.
15.2 - O prazo para a assinatura do Termo de Contrato será de até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, podendo ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
15.3 - No ato da assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
contratada deverá comprovar as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
16 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
16.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de
Florestal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
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a.

Advertência.

b.

Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de 02
(dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

c.

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução
parcial;

d.

Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

e.

Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos.

16.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
16.3 – A multa deverá ser recolhida à Administração do Município de Florestal no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
16.4 – O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto ao
Município.
16.5 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar a ata de registro de preços e/ou contrato, deixar de entregar a documentação
exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do
objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Florestal pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes.
16.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
16.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233/2248/2559
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

17 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
17.1 – O resultado final do PREGÃO será publicado pela Contratante.
18 – DA EXECUÇÃO
18.1 - Os serviços deverão ser realizados de acordo com a necessidade da administração
municipal, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) do
Departamento de Compras.
18.1.1 – A licitante vencedora deverá seguir as especificações, quantidades e locais em
conformidade com o edital, ficando responsável pela qualidade dos materiais e serviços
executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações (que deverão ser
previamente autorizadas pelo Município), sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado e a respectiva fiscalização.
18.1.2 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das medições, as quais serão
devidamente conferidas por funcionário competente, sendo que a responsabilidade da
entrega/serviços será por conta e risco do licitante adjudicado.
18.2 – Prazo de entrega: de acordo com a necessidade da Administração Municipal, após
emissão da ordem de fornecimento e prazo estipulado.
a)

Para atender o interesse público, cada produto/serviço, ao ser entregue, deve
estar de acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a
fornecedora a responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a
forma, condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante
deste Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.

18.3 – O Município de Florestal se reserva o direito de recusar os produtos e/ou serviços
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a ata e/ou
contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais
cominações legais aplicáveis.
18.4 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os produtos
e/ou serviços em que se verifiquem irregularidades.
18.5 – Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos e da
prestação dos serviços.
19 – PAGAMENTO
19.1 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante o fornecimento da respectiva
nota fiscal e medições, após devidamente aprovadas pelo setor competente.
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19.1.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente (s) regularização (ões).
19.1.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
19.1.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
19.1.4 – A Administração do Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento
de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para
ressarcir danos a terceiros.
20 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ALTERAÇÃO
20.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta
(60 dias).
20.2 – O Município de Florestal/MG, poderá nas mesmas condições contratuais, realizarem
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e suas
alterações.
21 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1 – As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos
Orçamentários:
02.03.04.27.812.0224.2063 – 3.3.90.30.00 Ficha: 236 Fonte: 1.00
22 – DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 - A autoridade competente do Município de Florestal/MG poderá anular e revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do
pregoeiro, devidamente fundamentado.
22.2 – A nulidade do processo licitatório induz à da ata e/ou contrato, sem prejuízo do
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
22.3 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas
em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame.
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22.4 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos
os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.5 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Administração do Município de Florestal tomará as devidas providências cabíveis.
22.6 – É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
22.7 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Pará de
Minas- MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
22.8 – Os casos omissos serão dirimidos pelo (a) pregoeiro (a), com observância da
legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal
n° 10.520/02.
22.9 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
22.10 – Aos proponentes interessados será concedida vista, tanto das propostas
comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
22.11- O objeto do presente certame poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previstos no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
22.12 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto
deste pregão, sem a expressa autorização do Município.
22.13 – O (A) Pregoeiro (a), no interesse do Município de Florestal/MG, poderá relevar
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
22.14 - A rescisão contratual dar-se-á nos casos dispostos na legislação pertinente.
23 – ANEXOS
23.1 – Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
23.1.2 – ANEXO I – modelo de proposta;
23.1.3 – ANEXO II – declaração de pleno atendimento;
23.1.4 – ANEXO III – modelo de procuração para o credenciamento
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23.1.5 – ANEXO IV – modelo de declaração que não emprega menor
23.1.6 – ANEXO V – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo
23,1.7 – ANEXO VI – minuta da ata de registro de preços
23.1.8 – ANEXO VII – minuta de contrato.
23.1.9 – ANEXO VIII – declaração de micro empresa.

Florestal, 24 de setembro de 2021.

_________________________________
Geraldo Marcondes Nogueira
Pregoeiro

_________________________________
Wagner dos Santos Júnior
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO N.º 038/2021
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 036/2021 - Registro de Preços nº 018/2021
RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________
ENDEREÇO: ________________________________
TEL: ________________________________________
EMAIL:______________________________________
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e
recomposição de telhado (tapume de goteiras e infiltrações, incluindo mão de obra
e materiais) dos seguintes locais Salão da AESE, Quadra da Escola Municipal Dercy
Alves Ribeiro e Poliesportivo João Aristides Saliba.

No preço acima estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do
serviço, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção e abastecimento de
maquinários e caminhões, transportes, alimentação etc.
A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas
que envolvem o serviço licitado.
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A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional
para os serviços que integram esta proposta, bem como está ciente de todas as
condições previstas no edital.
A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
___________________,_____ de _______de 2021
_________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO N.º 038/2021
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 036/2021 - Registro de Preços nº 018/2021
RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso
VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

___________________,_____ de _______de 2021

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO III

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo
presente
instrumento
particular
de
procuração,
a
__________________________________ (razão social da empresa), com sede
_________________________ (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº
_____________________ (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (a)
o(a) Sr. (a) ___________________________ (nome do representante) portador (a) da
cédula
de
identidade
____________________
(nº
RG),
e
CPF
________________________ (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar
perante o Município de Florestal Sessão de Pregão Presencial nº ________/_____, o qual
está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da
empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e interpor
recursos, rubricar documentos, assinar atas, declarações e demais documentos
pertinentes ao processo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO
(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

___________________,_____ de _______de 2021

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO N.º 038/2021
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 036/2021 - Registro de Preços nº 018/2021

RAZÃO SOCIAL: __________________________________
CNPJ: ___________________________________________

_______________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°
______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______________________________ e do CPF nº _____________________________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):
(

) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
___________________,_____ de _______de 2021.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PROCESSO N.º 038/2021
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 036/2021 - Registro de Preços nº 018/2021

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar
neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos
durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________________,_____ de _______de 2021.

______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)
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ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2021
PREGÃO Nº 036/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 038/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A
PREFFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL E DE OUTRO A XXXXXXX, NA FORMA
ABAIXO
Aos ____ dias do mês de ______ de 2021, reuniu-se no setor de licitações, o Pregoeiro
juntamente com a equipe de apoio, nos termos da Lei Federal 8.666, de 09 de junho de
1993 e suas alterações e das demais normas legais aplicáveis, em especial a Lei nº
10.520/02, em face do julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial para
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., a fim de registrar os preços da empresa indicada
e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na (s)
quantidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no referido edital, e em
conformidade com as disposições a seguir:
MUNICÍPIO DE FLORESTAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº
18.313.833/0001-78, sito à Rua Benedito Valadares, 243, centro, na cidade de
Florestal/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ___________________,
agente político, portador do CPF nº _________, residente e domiciliado na cidade de
Florestal/MG;
DETENTORA: _______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________,
situado
na
Av/Rua
___________________________,
Bairro
____________,
na
cidade
de
__________________, CEP __________________, neste ato representado pelo
____________________________, (diretor, sócio, representante ...), portador do CPF nº
________________________, residente e domiciliado em ______________________.
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. _____/2021 e seus Anexos, Processo nº. _______/2021, do
qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
FORNECEDOR REGISTRADO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS
1.1

– A presente ata decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão
Presencial n.º ______/2021, RP _______/2021, julgado em ____/______/2021 e
homologado em ______/______/2021, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de
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17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e recomposição de
telhado (tapume de goteiras e infiltrações, incluindo mão de obra e materiais) dos
seguintes locais Salão da AESE, Quadra da Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro e
Poliesportivo João Aristides Saliba.
CLAUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1

- O valor da presente contratação será de R$ ____ (
mencionado:

) , conforme abaixo

(relacionar os itens com valores unitário e total).
3.1.1- Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de
fornecimento/serviços, independentemente da data da entrega do material.
3.1.2 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos
fornecimentos dos produtos/serviços objeto desta ata de registro de preço, incluído frete
até o local de entrega.
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇO
4.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta
(60 dias).
4.1.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
4.1.2 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da ata de registro de preços, na forma
do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.
4.1.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – FORNECIMENTO E PAGAMENTO
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5.1 - Os serviços deverão ser realizados de acordo com a necessidade da administração
municipal, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) do
Departamento de Compras.
5.1.1 – A licitante vencedora deverá seguir as especificações, quantidades e locais em
conformidade com o edital, ficando responsável pela qualidade dos materiais e serviços
executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações (que deverão ser
previamente autorizadas pelo Município), sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado e a respectiva fiscalização.
5.1.2 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das medições, as quais serão
devidamente conferidas por funcionário competente, sendo que a responsabilidade da
entrega/serviços será por conta e risco do licitante adjudicado.
5.2 – Prazo de entrega: de acordo com a necessidade da Administração Municipal, após
emissão da ordem de fornecimento e prazo estipulado.
a)

Para atender o interesse público, cada produto/serviço, ao ser entregue, deve
estar de acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a
fornecedora a responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a
forma, condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante
deste Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.

5.2.1 – O Município de Florestal/MG se reserva o direito de não receber os produtos e/ou
serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a
Ata de Registro de Preços e/ou contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou
total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
5.3 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os
produtos/serviços em que se verificarem irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
5.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante o fornecimento da respectiva
nota fiscal e medições, após devidamente aprovadas pelo setor competente.
5.4.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
5.4.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
5.4.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
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5.4.4 – O Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento de faturas para
satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a
terceiros.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações da (o) Contratada (o):
6.1. Executar os serviços em estrita observância das condições previstas neste contrato,
no edital e seus anexos.
6.2. Fornecer mão de obra qualificada e compatível com os serviços contratados. Todo
pessoal deverá dispor de todo e qualquer ferramental necessário à perfeita execução de
qualquer serviço, inclusive EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva).
6.3. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que
constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela
contratada. Competirá, igualmente, à contratada, exclusivamente, o cumprimento de
todas as obrigações impostas pela Legislação Trabalhista e de Previdência Social
pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços e obras, todos
regularmente matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional
devidamente assinada
6.4. Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as condições de
regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal,
apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação
exigidas na licitação.
6.5 – A sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
6.6 – Pela execução de medidas preventivas contra acidentes e contra danos aos seus
funcionários, a terceiros e ao CONTRATANTE.
6.7 – Prestar informações ou esclarecimentos, solicitados pelo CONTRATANTE
relacionados à execução dos serviços.
6.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite
fixados na Lei nº 8.666/93.
6.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
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6.10 - Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado no CREA ou
CAU que será seu preposto.
6.11 - Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local
dos serviços for julgado inconveniente pela Administração, incluindo-se o responsável
pela obra.
6.12 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato,
de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.
6.13 - Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação
Federal, Estadual e Municipal cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança,
higiene e disciplina.
6.14 - Comunicar à Administração Municipal, de imediato, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.
6.15 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra/serviços, bem
como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.
6.16 - Paralisar, por determinação da Administração, qualquer serviço que não esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens, mesmo de terceiros.
6.17 - Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja
obrigada a fazer em consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações
contratuais ou legais.
6.18 - Empregar materiais de qualidade de acordo com o memorial descritivo e mão-deobra de primeira qualidade.
6.19 – A adjudicatária será também responsável, na forma do contrato pela qualidade dos
serviços executados e dos materiais empregados, a ser atestado pelo Engenheiro do
Município. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na
substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Município e sem prejuízos da
aplicação das sanções cabíveis.
6.20 - Utilizar produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;
6.21 - Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a proteção ambiental
(quando for o caso), quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a
mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.
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6.22 - Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, dentro dos padrões de
qualidade, segurança, resistência, durabilidade e funcionalidade.
6.23 - Resguardar o Município contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes
de serviços executados por força de contrato.
6.24

- Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados.

6.25 - Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por
danos causados ao Município de Florestal ou a terceiros, inclusive por acidentes com ou
sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços e obras contratadas,
decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos.
6.26 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta, contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.
6.27 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições
exigidas para habilitação.
6.28 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
6.29 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da
contratada.
6.30 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários do mesmo.
São obrigações do Contratante:
6.31 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
6.32 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
6.33 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados na Lei
8.666/93.
6.34 - Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
6.35 – Comunicar a contratada os defeitos detectados com o uso dos produtos e/ou
serviços.
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6.36 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a
ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.
CLAUSULA SETIMA – VIGÊNCIA E RESCISÃO
7.1 – O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 12 (doze) meses a
partir da sua assinatura.
7.2 – Nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a adquirir os
materiais/serviços referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas registradas.
7.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal n° 8.883/94, a
presente ata de registro de preços será cancelada, garantidos às suas detentoras, o
contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA OITAVA – ALTERAÇÕES
8.1 – Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados obedecidos
aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA NONA – PENALIDADES
9.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE
poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes
sanções:
a. Advertência
b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata de Registro de Preços, pela recusa em assiná-lo, após
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, por dia de inadimplência,
até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando
a inexecução parcial;
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d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da Ata de Registro de Preços pela inadimplência além do prazo
de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos.
9.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade da aplicação
de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a
responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.
9.3 – A multa deverá ser recolhida no Município de Florestal no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
9.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
9.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao CONTRATADO o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO
10.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício à
conta das dotações orçamentárias:
02.03.04.27.812.0224.2063 – 3.3.90.30.00 Ficha: 236 Fonte: 1.00
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICIDADE
11.1 – A publicação do presente instrumento será de responsabilidade do contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – A presente Ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
12.2 – A ata vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de
Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as
normas de Direito Civil.
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12.3 – O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e
8.666/93.
12.4 – Fica eleito o FORO da Comarca de Pará de Minas/MG para dirimir quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente Contrato.
12.5 – E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florestal, ________ de ___________________ de 2021.

__________________________
Contratante

___________________________
Contratada

Testemunhas
1)Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
2)Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2021

A Prefeitura Municipal de Florestal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ:
18.313.833/0001-78, com sede na Rua Benedito Valadares, 243, Centro, Florestal/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. _______________________,
brasileiro, estado civil, _____________, residente e domiciliado em Florestal/MG,
doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________, CNPJ nº
___________________, com sede à ___________________________________, nº
______, em _______/___, neste instrumento representado por seu Diretor
___________________, _________, ___________, __________, portador do CPF
____________, residente e domiciliado à ________________, nº ________, em
________/___, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS
1.1.
– O presente contrato decorre de procedimento licitatório, modalidade Pregão
Presencial n.º _______/2021, RP ______/2021
julgado em ____/______/2021 e
homologado em ______/______/2021, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de
17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação de
serviços de revisão e recomposição de telhado (tapume de goteiras e infiltrações,
incluindo mão de obra e materiais) dos seguintes locais Salão da AESE, Quadra da
Escola Municipal Dercy Alves Ribeiro e Poliesportivo João Aristides Saliba.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 – O presente contrato tem o seu valor total de ________ com os seguintes valores:
(relacionar os itens com valores unitário e total).
CLÁUSULA QUARTA – FORNECIMENTO E PAGAMENTO
4.1 - Os serviços deverão ser realizados de acordo com a necessidade da administração
municipal, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) do
Departamento de Compras.
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4.1.1 – A licitante vencedora deverá seguir as especificações, quantidades e locais em
conformidade com o edital, ficando responsável pela qualidade dos materiais e serviços
executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações (que deverão ser
previamente autorizadas pelo Município), sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado e a respectiva fiscalização.
4.1.2 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das medições, as quais serão
devidamente conferidas por funcionário competente, sendo que a responsabilidade da
entrega/serviços será por conta e risco do licitante adjudicado.
4.2 – Prazo de entrega: de acordo com a necessidade da Administração Municipal, após
emissão da ordem de fornecimento e prazo estipulado.
a)

Para atender o interesse público, cada produto/serviço, ao ser entregue, deve
estar de acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a
fornecedora a responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a
forma, condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante
deste Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.

4.2.1 – O Município de Florestal/MG se reserva o direito de não receber os produtos e/ou
serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a
Ata de Registro de Preços e/ou contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou
total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
4.3 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os
produtos/serviços em que se verificarem irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
4.4 – O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante o fornecimento da respectiva
nota fiscal e medições, após devidamente aprovadas pelo setor competente.
4.4.1 – Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
4.4.2 – Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
4.4.3 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
4.4.4 – O Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento de faturas para
satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a
terceiros.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações da (o) Contratada (o):
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5.1. Executar os serviços em estrita observância das condições previstas neste contrato,
no edital e seus anexos.
5.2. Fornecer mão de obra qualificada e compatível com os serviços contratados. Todo
pessoal deverá dispor de todo e qualquer ferramental necessário à perfeita execução de
qualquer serviço, inclusive EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva).
5.3. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que
constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela
contratada. Competirá, igualmente, à contratada, exclusivamente, o cumprimento de
todas as obrigações impostas pela Legislação Trabalhista e de Previdência Social
pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços e obras, todos
regularmente matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional
devidamente assinada
5.4. Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as condições de
regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal,
apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação
exigidas na licitação.
5.5 – A sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
5.6 – Pela execução de medidas preventivas contra acidentes e contra danos aos seus
funcionários, a terceiros e ao CONTRATANTE.
5.7 – Prestar informações ou esclarecimentos, solicitados pelo CONTRATANTE
relacionados à execução dos serviços.
5.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite
fixados na Lei nº 8.666/93.
5.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
5.10 - Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado no CREA ou
CAU que será seu preposto.
5.11 - Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local
dos serviços for julgado inconveniente pela Administração, incluindo-se o responsável
pela obra.
5.12 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato,
de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.
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5.13 - Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação
Federal, Estadual e Municipal cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança,
higiene e disciplina.
5.14 - Comunicar à Administração Municipal, de imediato, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.
5.15 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra/serviços, bem
como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.
5.16 - Paralisar, por determinação da Administração, qualquer serviço que não esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens, mesmo de terceiros.
5.17 - Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja
obrigada a fazer em consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações
contratuais ou legais.
5.18 - Empregar materiais de qualidade de acordo com o memorial descritivo e mão-deobra de primeira qualidade.
5.19 – A adjudicatária será também responsável, na forma do contrato pela qualidade dos
serviços executados e dos materiais empregados, a ser atestado pelo Engenheiro do
Município. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na
substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Município e sem prejuízos da
aplicação das sanções cabíveis.
5.20 - Utilizar produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;
5.21 - Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a proteção ambiental
(quando for o caso), quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a
mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.
5.22 - Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, dentro dos padrões de
qualidade, segurança, resistência, durabilidade e funcionalidade.
5.23 - Resguardar o Município contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes
de serviços executados por força de contrato.
5.24

- Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados.

5.25 - Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por
danos causados ao Município de Florestal ou a terceiros, inclusive por acidentes com ou
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sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços e obras contratadas,
decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos.
5.26 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta, contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.
5.27 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições
exigidas para habilitação.
5.28 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
5.29 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da
contratada.
5.30 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários do mesmo.
São obrigações do Contratante:
5.31 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
5.32 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
5.33 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados na Lei
8.666/93.
5.34 - Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.35 – Comunicar a contratada os defeitos detectados com o uso dos produtos e/ou
serviços.
5.36 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a
ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1 – A vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura, vigorando até
__________, podendo ser aditado por acordo entre as partes, conforme a legislação
vigente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES
7.1 – Para atender a seus interesses, o Município reserva-se o direito de alterar os
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados obedecidos
aos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
8.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE
poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes
sanções:
a. Advertência
b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 02
(dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução
parcial;
d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias
úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração
Municipal de Florestal - MG pelo período de até 05 (cinco) anos.
8.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93,
inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à
Administração.
8.3 – A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Florestal no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.
8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.
8.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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8.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao CONTRATADO o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido na forma do disposto nos artigos 77 a 80
da Lei 8.666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ORÇAMENTO
10.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão no presente exercício à
conta da dotação:
02.03.04.27.812.0224.2063 – 3.3.90.30.00 Ficha: 236 Fonte: 1.00
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
11.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta
(60 dias).
11.2 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.
11.3 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
12.1 – A publicação do presente instrumento será de responsabilidade do contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
13.2 – O contrato vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios
de Direito Público, as regras da Lei 10520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as
normas de Direito Civil.
13.3 – O regime jurídico deste contrato administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e
8.666/93.
13.4 – Fica eleito o FORO da Comarca de Pará de Minas para dirimir quaisquer dúvidas
quanto à execução do presente Contrato.
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13.5 – E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florestal, ________ de ___________________ de 2021.
__________________________

___________________________

Contratante

Contratada

Testemunhas
1) Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________

2) Nome: __________________________________________________
CPF: __________________________________
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

COMO

BENEFICIÁRIA

DA

LEI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021
PREGÃO Nº 036/2021 - Registro de Preços nº 018/2021

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade
nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA,
sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º
da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para
qualificação como:
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006;
( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06,
para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação,
estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
(Assinalar a condição da empresa)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
_________________________ , _________ de _______________ de 2021.

______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão e
recomposição de telhado (tapume de goteiras e infiltrações, incluindo mão de obra
e materiais) dos seguintes locais Salão da AESE, Quadra da Escola Municipal Dercy
Alves Ribeiro e Poliesportivo João Aristides Saliba.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente contratação de serviços para
revitalização dos espaços esportivos. Este serviço é um dos principais objetivos da SELT,
pois é um fato que acontece em Florestal/MG nas quadras a vários anos, é de extrema
importância para a população que utiliza os espaços e que é muito afetada no período
chuvoso pois ficam insustentáveis as práticas no ambiente em função do número de
goteiras.
AVALIAÇÃO DE CUSTOS: Conforme exigência legal o Município realizou
estimativa de custos, conforme valor mencionado na planilha orçamentária - R$ 99.595,84
(noventa e nove mil quinhentos e noventa e cinco reais oitenta e quatro centavos).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

GESTOR DO CONTRATO: O Gestor do contrato será o Sr. Rondinelli Pereira da
Silva – Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo - SELT, o qual controlará todo
o processo de autorização de expedição das ordens de fornecimento pelo Setor de
Compras.

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas desta contratação
estão previstas na rubrica nº(s):
02.03.04.27.812.0224.2063 – 3.3.90.30.00 Ficha: 236 Fonte: 1.00
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PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser realizados de acordo com a necessidade da administração
municipal, mediante recebimento da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento) do
Departamento de Compras.
A licitante vencedora deverá seguir as especificações, quantidades e locais em
conformidade com o edital, ficando responsável pela qualidade dos materiais e serviços
executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações (que deverão ser
previamente autorizadas pelo Município), sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado e a respectiva fiscalização.
As notas fiscais deverão vir acompanhadas das medições, as quais serão devidamente
conferidas por funcionário competente, sendo que a responsabilidade da entrega/serviços
será por conta e risco do licitante adjudicado.
Prazo de entrega: de acordo com a necessidade da Administração Municipal, após
emissão da ordem de fornecimento e prazo estipulado.
a)

Para atender o interesse público, cada produto/serviço, ao ser entregue, deve
estar de acordo com o que foi licitado, sob pena de não ser aceito e vir a
fornecedora a responder civil e criminalmente por declaração falsa, tudo conforme a
forma, condição, características e nas quantidades enunciadas no anexo constante
deste Edital, ditando as demais regras e integrando o presente.

O Município de Florestal/MG se reserva o direito de não receber os produtos e/ou serviços
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a Ata de
Registro de Preços e/ou contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem
prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os produtos/serviços
em que se verificarem irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de pagamento será
contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).
Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos e da
prestação dos serviços.
DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante o fornecimento da respectiva nota
fiscal e medições, após devidamente aprovadas pelo setor competente.
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Será designado um responsável para acompanhar, conferir e receber a obra/serviços.
A execução do objeto contratado é imediata à assinatura do contrato, desde que expedida
a ordem de início.
Os serviços serão recebidos definitivamente pelo Município após a medição e a efetiva
comprovação de seu atendimento quantitativo e qualitativo como requerido no edital e
seus anexos.
Os pagamentos ficam, ainda, condicionados a análise e aprovação da Secretaria
responsável. Se o término deste prazo coincidir com o dia sem expediente da Prefeitura,
considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil subsequente.
Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), o prazo de pagamento será
contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).
Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.
A Administração do Município de Florestal reserva o direito de reter o pagamento de
faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para
ressarcir danos a terceiros.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações da (o) Contratada (o):
1. Executar os serviços em estrita observância das condições previstas neste contrato, no
edital e seus anexos.
2. Fornecer mão de obra qualificada e compatível com os serviços contratados. Todo
pessoal deverá dispor de todo e qualquer ferramental necessário à perfeita execução de
qualquer serviço, inclusive EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva).
3. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que
constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela
contratada. Competirá, igualmente, à contratada, exclusivamente, o cumprimento de
todas as obrigações impostas pela Legislação Trabalhista e de Previdência Social
pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços e obras, todos
regularmente matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional
devidamente assinada
4. Manter durante o período de execução dos serviços contratados, as condições de
regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal,
apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação
exigidas na licitação.
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5 – A sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
5.6 – Pela execução de medidas preventivas contra acidentes e contra danos aos seus
funcionários, a terceiros e ao CONTRATANTE.
7 – Prestar informações ou esclarecimentos, solicitados pelo CONTRATANTE
relacionados à execução dos serviços.
8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite
fixados na Lei nº 8.666/93.
9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
10 - Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado no CREA ou CAU
que será seu preposto.
11 - Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presença no local dos
serviços for julgado inconveniente pela Administração, incluindo-se o responsável pela
obra.
12 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.
13 - Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal,
Estadual e Municipal cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o
local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina.
14 - Comunicar à Administração Municipal, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.
15 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra/serviços, bem
como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.
16 - Paralisar, por determinação da Administração, qualquer serviço que não esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens, mesmo de terceiros.
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17 - Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja
obrigada a fazer em consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações
contratuais ou legais.
18 - Empregar materiais de qualidade de acordo com o memorial descritivo e mão-deobra de primeira qualidade.
19 – A adjudicatária será também responsável, na forma do contrato pela qualidade dos
serviços executados e dos materiais empregados, a ser atestado pelo Engenheiro do
Município. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na
substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Município e sem prejuízos da
aplicação das sanções cabíveis.
20 - Utilizar produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;
21 - Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a proteção ambiental
(quando for o caso), quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a
mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.
22 - Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, dentro dos padrões de
qualidade, segurança, resistência, durabilidade e funcionalidade.
23 - Resguardar o Município contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de
serviços executados por força de contrato.
24 - Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados.
25 - Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por
danos causados ao Município de Florestal ou a terceiros, inclusive por acidentes com ou
sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços e obras contratadas,
decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos.
26 – Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na
proposta, contados da hora do recebimento da autorização de fornecimento.
27 – Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas
para habilitação.
28 – O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
29 – Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos
causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da
contratada.
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30 – Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou
venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários do mesmo.
São obrigações do Contratante:
31 – Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.
32 – Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;
33 – Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados na Lei
8.666/93.
34 - Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
35 – Comunicar a contratada os defeitos detectados com o uso dos produtos e/ou serviços.
36 – Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a ser
celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

Florestal/MG, _____, de _________________ de _________.

Rondinelli Pereira da Silva
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo
SELT

Wagner dos Santos Junior
Prefeito Municipal
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Benedito Valadares, 243, Centro - CEP 35690-000- Florestal- MG (31)3536 2233/2248/2559
Setor de Licitações – licitacao@florestal.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

Atesto (amos) para todos os fins e direitos, em especial atendimento às exigências
contidas neste Processo Licitatório No. _______, Pregão no. _______, que a empresa
______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________,
conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como todos os aspectos
que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços, renunciando
expressamente pelo presente quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
de ordem técnica, operacional ou financeira referente ao objeto do certame.

Por ser verdade, firmo a presente, a qual vai devidamente assinada.

_________________________ , _________ de _______________ de 2021.

______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ATESTADO VISITA TÉCNICA (FACULTATIVO)
(a ser fornecido pelo Município)

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, nos termos do EDITAL DE
PREGÃO ______/2021 que a Empresa ___________________________, inscrita no
CNPJ nº _____________________________, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a)
___________________________, CPF nº __________________________, apresentouse perante este Município de Florestal/MG, tomando ciência dos serviços a serem
executados e do local da execução dos mesmos, objeto deste certame.

Florestal/MG, _____ de _______________ de 2021.

__________________________________
Município de Florestal

_________________________________________
Nome e assinatura do representante da empresa
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MEMORIAL DESCRITIVO

INSTRUÇÕES PARA
REFORMA DE COBERTURAS
DAS QUADRAS

-Ginásio Poliesportivo João Arístides Saliba
-Quadra Escola Municipal Descry Alves Ribeiro
-Salão da antiga AESE

FLORESTAL, JANEIRO DE 2021.
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1

APRESENTAÇÃO

Este memorial descritivo é parte integrante do processo de reforma na cobertura do Ginásio
Poliesportivo João Arístides Saliba, Quadra Escola Municipal Descry Alves Ribeiro e Salão da
antiga AESE , Forestal - MG. Sendo assim, a execução dos serviços seguindo este memorial
descritivo é obrigatório por parte da contratada.

2

OBJETIVO

As informações apresentadas a seguir têm por finalidade complementar a
planilha orçamentária para a execução da reforma na cobertura, das seguintes áreas:
• Ginásio Poliesportivo João Arístides Saliba= aproximadamente 1710 m²
• Quadra Escola Municipal Descry Alves Ribeiro= aproximadamente 1200 m²
• Salão da antiga AESE= aproximadamente 704 m?
A área total das coberturas em projeção (incluindo beiral) é de 3614 m2.
As melhorias visam proporcionar adequações nas coberturas eliminando os
problemas de infiltrações existentes bem como garantir condições de trabalho adequadas
aos funcionários da unidade hospitalar e aos pacientes.

2.1

Considerações Iniciais

A obra deverá ser realizada de acordo com as especificações fornecidas pela
SUDECAP, respeitando o que preceitua o Código de Edificações e Posturas do Município
de Florestal/MG, a Legislação Federal, Normas de Segurança Contra Incêndios e demais
normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT).
Antes de iniciar os serviços a Contratada deve entrar em contato com a Fiscalização
da Gerência de Obras da prefeitura, o qual definirá a liberação da área para início dos
serviços, instalação das placas da obra e dos responsáveis técnicos e verificação do local
para armazenar as novas telhas, bem como, os entulhos a serem retirados.
A obra será executada de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro estipulado.
A Contratada deverá apresentar um plano de trabalho condizente com o cronograma
físico-financeiro. O plano de trabalho da contratada, a ser aprovada pela fiscalização,
deverá prever procedimentos que evitem quaisquer danos a unidade durante a
execução de reforma dos telhados causados pela incidência de chuvas.
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O Diário de Obras deve ser preenchido por encarregado da Contratada diariamente,
ficando em local disponível para consulta e considerações da Fiscalização, sob
responsabilidade do Preposto.
A Contratada deve sempre considerar que a obra está sendo executada em uma
unidade municipal, onde os cuidados com os fluxos de seus funcionários e materiais e os
critérios de segurança devem ser coerentes com as restrições de funcionamento desta
unidade.
Toda retirada de entulhos, recebimento e transporte de materiais deverá ser
realizada em horário acordado com a Direção da Prefeitura e deve ser feita de maneira
que não danifique as instalações existentes.
Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados. A mão- deobra fornecida pela Contratada, bem como todo o material aplicado, deverá ser sempre
de primeira qualidade, objetivando as boas técnicas de construção e acabamentos
primorosos. Quaisquer serviços que não atendam ao exposto acima não serão aceitos
pela Fiscalização e deverão ser refeitos às custas da Contratada.
A Contratada é responsável por todos e quaisquer danos causados às instalações
existentes e no local onde será executada a obra, sempre e quando estes sejam
comprovadamente provocados pela negligência ou despreparo da mão de obra ou pelo
uso de materiais inadequados ou ainda imprudência técnica. Constatadas tais
ocorrências, é obrigação da Contratada a recuperação e reconstrução dos trabalhos das
áreas danificadas, antes do término da obra, sem custo a PREFEITURA.
A realização da obra obedecerá rigorosamente às especificações descritas no
projeto e neste memorial, obedecendo às recomendações da ABNT. Em caso de dúvida,
omissão, incompatibilização ou incoerências, a Fiscalização deverá ser consultada.
No momento do Recebimento Provisório o local deve estar limpo e livre de
entulhos, materiais e equipamentos provenientes da obra. No período compreendido
entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo da obra, a Contratada deve
fornecer assistência técnica para solucionar erros e/ou imperfeições, provenientes da
intervenção contratual, detectadas pela Fiscalização e pela Direção da unidade. O
Recebimento Definitivo só será realizado após a correção destes erros e/ou imperfeições
e remoção de materiais e equipamentos referentes à obra.
As demolições serão feitas como dispõe ABNT respeitando os aspectos técnicos
e de segurança e medicina do trabalho. Cuidados com ruídos e sujeiras serão sanados
com tapumes que obstruam os estilhaços protegendo assim outros ambientes da
Unidade. Todas as partes afetadas pelas obras serão recompostas de acordo com o
existente sem que apresentem defeitos na execução.
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A Contratada deverá prever proteções em volta das áreas a serem trabalhadas.
Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer
tipo de acidente.
A placa da obra deve seguir padrão do Estado de Minas Gerais, conforme
“Manual” disponível no sítio do Governo do Estado de Minas Gerias. As placas da obra e
dos responsáveis técnicos devem estar afixadas em local visível conforme exigências da
Prefeitura Municipal.
Anterior ao início dos trabalhos a Contratada deve executar a conferência
das dimensões e quantitativos indicados. Caso haja discrepâncias entre os
projetos e a situação real, a Fiscalização deve ser comunicada imediatamente.
A Contratada deverá executar a limpeza do local da obra diariamente. O entulho
deve ser descartado em containers específicos que devem ser instalados em local
indicado pela Direção da unidade e pela Fiscalização. Nas dependências da prefeitura, o
entulho deve ser transportado em sacas para evitar a dispersão de poeiras e sujidades.

2.2

Trabalho em Altura

Será de competência da Contratada, fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como
os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC). Poderá ser
usado um ambiente existente no local para guarda de materiais e ferramentas desde que
haja concordância com a FISCALIZAÇÃO.
Todos os serviços descritos neste memorial devem ser executados seguindo
a NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO, bem como a NR 35 – TRABALHO EM ALTURA.
Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco, não estabelecendo
a modalidade empregada. Com relação à Permissão de Trabalho, esta deve ser
elaborada nas situações previstas no texto normativo.
Para trabalho em telhados e coberturas devem ser utilizados dispositivos
dimensionados por profissional legalmente habilitado e que permitam a movimentação
segura dos trabalhadores. É obrigatória a instalação de cabo guia ou cabo de segurança
para fixação de mecanismo de ligação por talabarte acoplado ao cinto de segurança tipo
pára-quedista. O cabo de segurança deve ter sua(s) extremidade(s) fixada(s) à estrutura
definitiva da edificação, por meio de espera(s) de ancoragem, suporte ou grampo(s) de
fixação de aço inoxidável ou outro material de resistência, qualidade e durabilidade
equivalentes. Nos locais sob as áreas onde se desenvolvam trabalhos em telhados e ou
coberturas, é obrigatória a existência de sinalização de advertência e de isolamento da
área capazes de evitar a ocorrência de acidentes por eventual queda de materiais,
ferramentas e ou equipamentos.
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É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas em
caso de ocorrência de chuvas, ventos fortes ou superfícies escorregadias. Os serviços de
execução, manutenção, ampliação e reforma em telhados ou coberturas devem ser
precedidos de inspeção e de elaboração de Ordens de Serviço ou Permissões para
Trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados. É proibida a concentração de
cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura.
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado. Os projetos de andaimes devem ser
acompanhados pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. Os andaimes
devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas
de trabalho a que estarão sujeitos. Somente empresa regularmente inscrita no CREA,
com profissional legalmente habilitado pertencente ao seu quadro de empregados ou
societário, podem fabricar andaimes completos ou quaisquer componentes estruturais.
Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos andaimes, de
forma aparente e indelével, a identificação do fabricante, referência do tipo, lote e ano de
fabricação. É vedada a utilização de andaimes sem as gravações previstas no item
anterior. As montagens de andaimes dos tipos fachadeiros, suspensos e em balanço
devem ser precedidas de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Os
fabricantes dos andaimes devem ser identificados e fornecer instruções técnicas por meio
de manuais que contenham, dentre outras informações: a) especificação de materiais,
dimensões e posições de ancoragens e estroncamentos; e b) detalhes dos procedimentos
seqüenciais para as operações de montagem e desmontagem. As superfícies de trabalho
dos andaimes devem possuir travamento que não permita seu deslocamento ou
desencaixe. Nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se
observar que: a) todos os trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento
específico para o tipo de andaime em operação; b) é obrigatório o uso de cinto de
segurança tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura
mínima de cinquenta milímetros e dupla trava; c) as ferramentas utilizadas devem ser
exclusivamente manuais e com amarração que impeça sua queda acidental; e d) os
trabalhadores devem portar crachá de identificação e qualificação, do qual conste a data
de seu último exame médico ocupacional e treinamento. Os montantes dos andaimes
metálicos devem possuir travamento contra o desencaixe acidental. O piso de trabalho
dos andaimes deve ter forração completa, ser antiderrapante, nivelado e fixado ou travado
de modo seguro e resistente. O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente
metálico ou misto, com estrutura metálica e forração do piso em material sintético ou em
madeira, ou totalmente de madeira. Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados
por profissional legalmente habilitado.
No PCMAT devem ser inseridas as precauções que devem ser tomadas na
montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A
madeira para confecção de andaimes deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar
nós e rachaduras que comprometam a sua resistência, sendo proibido o uso de pintura
que encubra imperfeições. É proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de
andaimes. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. É proibido
retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. É
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proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios
para se atingirem lugares mais altos. O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira
segura. O acesso aos andaimes tubulares deve ser feito de maneira segura por escada
incorporada à sua estrutura, que pode ser: a) escada metálica, incorporada ou acoplada
aos painéis com dimensões de quarenta centímetros de largura mínima e a distância
entre os degraus uniforme e compreendida entre vinte e cinco e trinta e cinco centímetros;
b) escada do tipo marinheiro, montada externamente à estrutura do andaime; ou c)
escada para uso coletivo, montada interna ou externamente ao andaime, com largura
mínima de oitenta centímetros, corrimãos e degraus antiderrapantes. O acesso pode ser
ainda por meio de portão ou outro sistema de proteção com abertura para o interior do
andaime e com dispositivo contra abertura acidental.

3

COBERTURAS E PROTEÇÕES

Deverá ser realizada uma melhoria geral nas estruturas de cobertura citadas, de
modo que sejam substituídas as peças danificadas e que as telhas metalicas que não
puderem ser reparadas devem ser substituídas. Todas as coberturas deverão se
apresentar comprovadamente estanques às águas pluviais, sendo os danos resultantes
de alguma imperfeição atribuídos à Contratada.

3.1

Coberturas

A aplicação da manta nas calhas deverá seguir as seguintes recomendações,
além das fornecidas pelo fabricante:
a) Lavação do substrato com hidrojateamento à base de cloro;
b) Aplicação de primer
impermeabilizadas.

à

base

de

solvente

nas

áreas

a

serem

PRIMER: Solução composta de asfaltos especiais com solventes orgânicos.
Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos que, pela sua característica,
garante secagem rápida e uma superfície perfeita, proporcionando ótima
aderência para o sistema impermeabilizante de base asfáltica. Com a superfície
seca, aplicar em demão única com pincel, brocha, trincha, vassoura ou
pulverizador.
c) Manta impermeabilizante, industrializada a base de asfaltos modificados com
polímero e armada com filme de poliester de alta densidade tendo como
acabamento na face exposta um filme de alumínio, caracterizando-se assim pela
reflexão dos raios solares, resistência ao ozônio, bem como dispensando-se a
execução de proteção mecânica. Além da estanqueidade, proporciona uma
diminuição considerável da temperatura no interior do local aplicado. As mantas
deverão ter uma sobreposição conforme recomendações do fabricante e deverão
ser coladas com maçarico à gás de alta pressão.
d) Pintura das emendas da manta aplicada com tinta aluminizada à base de
solventes, composta por asfaltos, aditivos e pasta de alumínio. Com superfície
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limpa e seca, aplicar com brocha, trincha, vassoura ou pulverizador, 2 a 3 demãos
cruzadas, aguardando a secagem entre as demãos.
e) Normas e Especificações a serem atendidas: NBR 9686, NBR 9952
Para o trânsito de pessoal sobre o telhado, deverão sempre ser previstas tábuas
colocadas no sentido transversal às ondulações.
As calhas e condutores utilizados terão seção circular em alumínio e PVC rígido,
respectivamente, seguindo o padrão atual, na espessura e nas dimensões suficientes
para a coleta das águas pluviais, sem extravasamentos, atendendo todas as exigências
da norma NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais. A fiscalização deverá
aprovar previamente a quantidade e posição de condutores verticais de águas pluviais.
Os rufos serão de chapas de alumínio, de no mínimo 0,7 mm de espessura e
assentados adequadamente.
Os telhados deverão ser entregues após a conclusão da obra, limpos de restos de
entulhos.

4

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

A limpeza da Obra será feita diariamente, ao encerramento dos trabalhos, e as
ferramentas serão limpas externamente. Não será admitida a limpeza de pincéis, brochas,
trinchas e outros na parte interna da obra. Para isso, caberá ao CONTRATADO
providenciar local adequado na área externa da edificação.
Na conclusão final dos serviços, será removido todo entulho que porventura ainda
restar na obra, sendo cuidadosamente limpos e lavados os acessos, pisos e pátios
atingidos pela obra.

A remoção final dos entulhos compreende a retirada de material acumulado
inclusive por ocasião de outras reformas.
A obra deverá ser entregue limpa, para que a Fiscalização da obra efetue o
recebimento da mesma.
Após a limpeza da obra serão feitas verificações pela Fiscalização e pela Direção
da unidade. A Contratada deverá executar todos os retoques e arremates indicados para
que possa ser entregue o Termo de Recebimento da Obra.

Eng. Hugo Santana e Silva Gerência de Obras e Manutenção
CREA MG: 129.137/D
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