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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2021 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTIDOS NA TABELA DE REFERÊNCIA 

SINAPI PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, 

PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), CONSTRUÇÃO E/OU 

ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS 

PÚBLICOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, VIAS E PRAÇAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO 

DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 

UNIDADES IMOBILIÁRIAS ESTABELECIDAS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA – CIMPAR. 

 
 

CONSULTAS/RETIRADA DO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: NA SALA 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CIMPAR, SITUADA NA AV. RUI 

BARBOSA, Nº 642, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA - MG, CEP 36145-410. 

 

ESCLARECIMENTOS/RETIRADA DO EDITAL VIA: E-MAIL:juridico@ampar- 

mg.org.br - TELEFONE (32) 3224-8400. 

 

 
 

AVISO IMPORTANTE 

 
Senhor Licitante. 

Visando a comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Consórcio e V.S.ª, 

solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e seu depósito junto ao órgão responsável, 

ou por meio do e-mail juridico@ampar-mg.org.br. O não encaminhamento/entrega do recibo exime 

o órgão licitante da entrega do edital, assim como as comunicações de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. Todas as 

comunicações formais emanadas do CIMPAR ocorrerão por meio do endereço eletrônico informado 

pelo Licitante quando da entrega do recibo e/ou credenciamento, sendo de vossa inteira 

responsabilidade a correta e diária conferência do mesmo. 
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2 
 

 

PREÂMBULO 

 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA 

- CIMPAR, órgão gerenciador, inscrito no CNPJ sob o nº 21.565.740/0001-45, com endereço na 

Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410, por intermédio de seu 

Pregoeiro, Sr. Vinicio Mauricio de Morais, nomeado pela Portaria nº 03/2020 torna pública a 

abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 02/2021, tipo MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA 

SINAPI. A realização deste procedimento pelo Consórcio se dará nos termos do §1º, do art. 112, 

da Lei Federal nº 8.666/1993, com redação incluída pela Lei Federal nº 11.107/2005, com 

possibilidade de formalização de eventuais contratos individualizados por cada Ente participante 

consorciado. 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, no dia 22/01/2021, as 10:00h, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação do CIMPAR, localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz 

de Fora - MG, CEP 36145-410. 

 
II - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, VISANDO 

A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTIDOS NA TABELA 

DE REFERÊNCIA SINAPI PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS 

NECESSÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), CONSTRUÇÃO 

E/OU ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS 

PRÉDIOS PÚBLICOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, VIAS E PRAÇAS, EM REGIME DE 

EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS ESTABELECIDAS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 

CIMPAR. 

 

O critério de julgamento adotado será COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%) NA 

TABELA SINAPI, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto 

 
III- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento dos municípios consorciados para o exercício de 2021 
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IV- DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na sede do CIMPAR, localizado na Av. Rui 

Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410, nos dias úteis, no 

horário de 13 h as 17h; ou podem ser solicitadas via e-mail: juridico@ampar-mg.org.br, 

mediante preenchimento e entrega/envio do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL. 

2 – Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes 

ao processo licitatório com vista às possíveis alterações e avisos. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 

juridico@ampar-mg.org.br, impreterivelmente até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada 

para abertura das propostas. 3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos 

serão encaminhadas exclusivamente ao e-mail informado. 

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis antes da data 

final fixada para recebimento das propostas, mediante petição objetivamente fundamentada e 

protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR, localizada na Av. Rui 

Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, no horário de 13 h as 17h, ou ainda por via 

e-mail ou correios, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de até dois dias 

úteis. 

4.1 - A petição, esclarecimento ou impugnação, será dirigida à autoridade subscritora do 

Edital, devendo conter informações necessárias à identificação do Impugnante, que deverá 

comprovar no ato poderes para tal agir, e indicar e-mail para comunicação da decisão. 

4.2 - O CIMPAR não reconhecerá, em juízo de admissibilidade, impugnações endereçadas 

por outros meios, sem poderes ou intempestivas. 

4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

4.4 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por exclusivamente por correio 

eletrônico ao e-mail indicado pelo licitante. 

 

V- DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento, que deverá ocorrer exclusivamente na sede do CIMPAR, 

impreterivelmente até as 10:00hs do dia 22 /01/2021, as pessoas jurídicas deverão apresentar 

os seguintes documentos, além do preenchimento dos Anexo: 

1.1- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

mailto:administrativo@ampar-mg.org.br
mailto:juridico@ampar-mg.org.br
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1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 

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

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

acompanhado dos correspondentes documentos indicados no item 1.1 supra, e que 

comprove os poderes do mandante para a outorga. A ausência de credenciamento prévio 

não inibe a oferta de proposta, porém, impede o oferecimento de lances na fase própria. 

1.3 – Na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração conforme 

modelo do Anexo VII do Edital. 

1.4 - Declaração de pleno atendimento e concordância, conforme modelo do Anexo V do 

Edital, observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar 

na declaração a ser entregue no certame. 

1.5- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de 

certidão ativa regularmente expedida pela RFB 

1.6- Documento de Identificação (RG, CPF) do representante legal ou do procurador. 

 

 
VI - DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título IV deste instrumento 

convocatório. 

 

2- Não poderão participar desta licitação os interessados: 

2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

2.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

2.5 Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de 

credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto 

no item 10.7.3.1.1 deste Edital; 

2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; tendo em vista que a 

presente licitação possui objeto simples e executável por completo pelas empresas 

atuantes no mercado, tanto, a ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade 

do certame. 

2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
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2.8 Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 05/2017); 

3- - É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 

7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as 

atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização 

social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão 

e dos respectivos atos constitutivos. 

4- -  Sociedades  cooperativas,  considerando  a  vedação  contida   no  art.  10  da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado 

entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU. 
 

VII - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 envelopes lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

licitante e todos os dados que o identifiquem, os seguintes dizeres: 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR 

Processo Licitatório nº. 02/2021 

Pregão Presencial nº. 02/2021 

Envelope nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL LICITANTE: 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA - CIMPAR 

Processo Licitatório nº. 02/2021 

Pregão Presencial nº. 02/2021 

Envelope nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL LICITANTE: 
 

2 - Todos os documentos necessários à participação no certame deverão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor 

público autorizado, ou ainda por cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. Eventual aceitação de documento fora da 

especificação de validade acima ficará ao critério do pregoeiro. 

 

3 -Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador, 

reconhecendo desde já que tal agir implicará na impossibilidade de praticar atos durante a 

sessão, especialmente neste caso, o licitante não poderá ofertar lances ou praticar qualquer ato 

durante a sessão. 
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VIII- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 

 
1.1- Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 

1.2- Número do Pregão e do Processo; 

1.3- Descrição técnica detalhada do objeto da presente licitação em conformidade com 

as especificações do Anexo I deste Edital; 

1.4- A proposta será apresentada em uma única via preferencialmente digitada em 

linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com 

todas as suas páginas rubricadas, contendo os preços unitários por item e a marca ofertada, 

conforme modelo do Anexo II do edital. 

1.5- Na proposta deverão estar incluídos, todas as despesas e custos fixos e variáveis, como 

por exemplo: tributos, seguros, juros, transporte, e todas as demais despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

2- As propostas serão avaliadas e será considerada vencedora, a empresa que ofertar o MAIOR 

PERCENTUAL DE DESCONTO (com duas casas decimais) sobre a Planilha SINAPI 

(desonerada) vigente. 

 

3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

 

4- O desconto ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável e terá como 

parâmetro a tabela da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na data da solicitação total ouparcial 

enviada por cada Município Contratante; 

 

5- Quando da contratação, o desconto percentual aplicado deverá, obrigatoriamente, ser 

replicado a todos os itens, que por ventura venham a fazer parte de planilha quantitativa de 

serviços levantada, sendo ela através do SINAPI vigente ou de cotação de mercado. 

 

6- Serão desclassificadas as propostas que: 

 

6.1- Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham 

condições; 

6.2- Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir 

o julgamento; 

6.3- Sejam manifestamente inexequíveis. 

 
7- Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento 
da proposta e que não causem prejuízo ao contratante, a critério do pregoeiro. 
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8- Toda a especificação estabelecida para o objeto, assim como a forma de pagamento, será 

tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

 

9- Para o pagamento dos serviços executados será assegurado a aplicação de BDI em 

concordância com ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, conforme Anexo II: 

 

9.1 BDI de 30,04% para serviços conforme ANEXO III 

 

10- O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento 

às exigências previstas neste Edital. 

 

IX- ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 
 

1- No dia e hora determinados, na sala da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR, 

localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410, o 

Pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos 

licitantes além dos credenciados e dos que apresentaram os envelopes, dando-se início a abertura 

dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, respectivamente. 

 
2- A análise das propostas pelo Pregoeiro, no que se inclui a verificação da exequibilidade, 

visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

3- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

3.1- Seleção da proposta de maior desconto, e as demais com preços até 10% (dez por 

cento) inferiores àquela. 

3.2- Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as que apresentarem os maiores descontos, até o máximo de 03 (três). 

3.3- No caso de empate da proposta, serão admitidas todas as empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 
4- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de menor desconto e os demais em 

ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate. 

 
5- O licitante sorteado 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. 

 
6- Os lances deverão ser formulados por lote único, em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, que será estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no 
ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
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7- Na licitação será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

7.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta melhor classificada. 

 

8 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á daseguinte 

forma: 

 
8.1- A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de maior desconto àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

8.2- Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 

forma do item 9, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do § 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06 e legislações posteriores, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

8.3- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no §2° do artigo 44 da 

Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
9- Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10 - O disposto anteriormente em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte só 

se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

 
11 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte só poderá usufruir dos benefícios legais se 

fizer constar na fase do credenciamento a documentação que comprove esta condição. 

 
12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 
13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da última proposta apresentado 

pelo licitante, para efeito de posterior ordenação. 
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14 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com a finalidade de maior 

desconto. 

 
15 - Considerada aceitável a oferta de MAIOR DESCONTO será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

 

16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 

será habilitado e declarado vencedor do certame. 

 
18 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor e, em caso 

positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 
19 - Da Sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio. 

 

X - DA HABILITAÇÃO 

 
1 - O Envelope destinado aos "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 

seguir relacionados: 

 
1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.1.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.1.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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1.1.4- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, 

filial ou agência; 

1.1.5- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

1.1.6- No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

1.1.7- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

a. Documento de identidade válido do representante da licitante, sendo que, em 

caso de representação por procuração: Por instrumento público, deverá ser 

apresentada, além da respectiva procuração, o documento de identidade do 

outorgado; 

b. Por instrumento particular, deverá ser apresentada a procuração com 

reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade válidos 

do outorgante e do outorgado. 

1.1.8 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

 
1.2 REGULARIDADE FISCAL: 

 
1.2.1 - Inscrição estadual, se houver, e inscrição municipal relativa ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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1.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

1.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, de competência da 

Procuradoria Geral do Estado (sede da licitante); 

1.2.7 - Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

 
1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
1.3.1- Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante: 

1.3.2- No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 

deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob 

pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 

habilitação. 

1.3.3- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

a) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, 

de 2015); 

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

 

d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, 

de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador; 

1.3.4- A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
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Índice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte: 
 

ILG =   
AtivoCirculante+ Realizáveal LongoPrazo 

PassivoCirculante+ ExigívelaLongoPrazao 
 1,00 

 

 

 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte: 
 

ILC = 
AtivoCirculante 


 

PassivoCirculante 

 

1,00 

 

 

 

Grau de endividamento (GEN) expressado da forma seguinte: 

 
GEN = 

PassivoCirculante+ ExigívelaLongoPrazo 
 

 

AtivoTotal 

 

1.3.5- As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo e/ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco 

por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 
 

1.3.6- Será facultada ao licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno 

porte e/ou microempreendedor individual, atestar a qualificação econômico-financeira 

através da comprovação de capital social mínimo ou de patrimônio líquido de acordo com 

o §4º do art. 23 da Lei Complementar nº 605, de 29 de agosto de 2018. Ou, poderá comprovar a 

qualificação econômico-financeira de acordo com o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 

10.442, de 03 de outubro de 2016: 

 

a. Apresentação de certidão negativa de falência, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida pelo 

domicílio da pessoa física; 

b. Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda 
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1.3.7- Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

1.3.8- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
 

1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1.4.1- Registro ou inscrição ativo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em 

plena validade. 

1.4.2- Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado(s) de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 

engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação: 

1.4.3- Considerando a metragem das unidades vinculados aos Municípios consociados, o 

licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT equivalente e não inferior 

a 500m² de área de reforma predial. 

1.4.4- Os atestados deverão referir-se a contratos já concluídos e a serviços prestados no 

âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente; 

1.4.5- Quanto à capacitação técnico-profissional: Comprovação da capacitação 

técnico- profissional, mediante apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida pelo CREA ou CAU, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da contratação, expedida à pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 
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1.4.6- Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao 

quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 

como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado devidamente registrado junto à entidade profissional competente 

(CREA). 

1.4.7- O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do 

CREA/CAU. 

1.4.8- O Corpo Técnico da Empresa deve ser constituído por, no mínimo: 

a. 01 engenheiro civil pleno, cuja experiência profissional comprovada seja de no 

mínimo 05 (cinco) anos, com Certidão de Acervo Técnico de no mínimo 500m² 

de reforma predial; 

b. 01 Engenheiro ambiental 

1.4.8- No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração; 

1.4.9- Caso solicitada, a licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços. 

1.4.10- Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução. 

1.4.11- Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação do quantitativo da certidão de acervo técnico de uma única obra, não sendo 

aceito, a somatória de várias certidões. 

1.4.12- Nenhum engenheiro, ainda que credenciado na licitação, poderá representar mais 

de uma licitante. Fica vedada, sob pena de inabilitação dos Licitantes, a indicação de 

idêntico Responsável Técnico por mais de uma pessoa jurídica Licitante. 

1.4.13- No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de documento 

público que comprove a conclusão da obra ou serviço, conforme Resolução nº 1.025/2009 

do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; 

 

XI – DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO 

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de 
suas razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 
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2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

 

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser entregues exclusivamente no 

endereço da Comissão Permanente de Licitação do CIMPAR até às 17h do último dia do prazo, 

em uma via original, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado 

em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado 

de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de 

representação especifico para tal agir. 

3.1- O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por 

outros meios ou a endereços eletrônicos ou sem comprovação da representatividade. 

 
XII – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

1 - A execução/fornecimento do objeto dar-se-á consoante especificações do Anexo I – Termo 

de Referência deste Edital. 

1.1- O envio da Nota de Empenho ao Contratado poderá ser efetivado via eletrônico ou 

qualquer outro meio de comunicação hábil. 

1.2- O presente registro de preço terá o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis os contratos 

decorrente na forma da lei. 

 
2 - O recebimento da execução/fornecimento do objeto será feito pelo Município/Consorciado 

Contratante, o qual atestará, por um servidor devidamente identificado, no documento fiscal 

correspondente, o cumprimento do mesmo nas condições exigidas, constituindo tal atestado 

requisito, liquidação, para a liberação dos pagamentos ao Contratado. 

 
3 - O Município/Consorciado Contratante não aceitará qualquer execução/fornecimento do 

objeto em desacordo com as especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de 

Referência deste Edital, cabendo ao Contratado efetuar as adequações necessárias no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão 

contratual. 

 

XIII- DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
1- A licitante se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores 

da solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93. 

 

2- Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados 

como defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela licitante ou, caso o 

defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo a administração ressarcida 

pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
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3- A licitante deverá apresentar à administração, em até 30 dias após a notificação, comprovante 

de prestação de garantia correspondente ao percentual de 3% do valor global do contrato, 

cabendo-lhe optar entre as modalidades previstas no artigo 56 da lei 8.666/93. 

 

4- A Devolução/Restituição da garantia contratual ficará condicionada à comprovação pela 

licitante, da inexistência de débitos trabalhistas e previdenciários em relação aos empregados 

que atuaram na execução do objeto contratado. 

 
 

XIV- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1 - Homologado o resultado da licitação, terá a adjudicatária o prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

a. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Órgão para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja(m) assinada(s) no prazo de 03 (três) dias uteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

b. O prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 
2 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, 

mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal 

investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos 

autos do processo licitatório. 

 

3 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a partir da data 

de sua publicação no Diário Oficial do Estado, sendo que durante este período a licitante 

vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
4 - A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 

integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades pelo 

descumprimento de qualquer de suas clausulas. 

 
5 - A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

prorrogação de contrato vigente, caso seja possível, ou a realização de aquisição específica para 

o objeto pretendido, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 

condições, desde que garantida a vantajosidade econômica. 
 

6 - Outras condições, obrigações e exigências estabelecidas, consubstanciar-se-ão em Ata de 
Registro de Preços, cuja minuta consta do anexo VIII deste Edital. 
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XV - DO CONTRATO 

 

1 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 

2 - O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (OS/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

a. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 

no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

b. O prazo previsto no subitem poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

3 - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

b. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

c. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 

80 da mesma Lei. 

 

4 - O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da 

assinatura do contrato, conforme as disposições contidas no respectivo instrumento 

contratual, podendo ser prorrogado, por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, 

com base no artigo 57, II, da Lei n° 8666/93. Sendo que durante este período a contratada deverá 

manter as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
5 - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 

6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
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7 - A publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais aditamentos se dará 

na imprensa oficial do Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela Administração no prazo estabelecido pela Lei 8.666/93. 

 
 

XVI - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

1 - Será permitida a subcontratação parcial, sem prejuízo ao objeto da licitação, conforme o 

Art.72, da Lei 8666/1993, desde que não superem 30% do total dos serviços estimados para a 

unidade; 

2 - Para a subcontratação deverão ser observadas as condições estabelecidas no edital e seus 

anexos: 

a) informação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da 

subcontratação e das razões da escolha; 

b) atendimento pela subcontratada, no que couber, das condições de habilitação e das 

disposições do edital e do contrato, mediante a apresentação da documentação pertinente 

à Fiscalização. 

c) A Contratada deverá apresentar a lista das empresas subcontratadas à equipe de 

fiscalização do Contrato; 

d) A Contratada deverá comprovar que as empresas subcontratadas possuem qualificação 

técnica necessária à prestação do serviço subcontratado, sendo indispensável a 

apresentação de atestados de capacidade técnica. 

 
3 - A Contratada, independente da subcontratação, permanece responsável pela execução do 

objeto contratado respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, 

ainda, perante à Contratante, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores 

desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas 

consequências dos atos e fatos a esta imputáveis; 
A Fiscalização, após analisar a solicitação da Contratada referente à subcontratação parcial, deverá se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação, podendo solicitar 

outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a 

Contratada atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

XVII - DO REAJUSTAMENTO 

 
1 - As regras acerca do reajustamento do valor contratual são as estabelecidas na minuta do 

Contrato, anexo a este Edital. 

 

XVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no termo de referência, 

anexo a este Edital. 
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XIX - DO PAGAMENTO 

 
1 - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do Contrato, anexo a este 

Edital. 

 

XX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1 - O descumprimento das condições estabelecidas no presente termo sujeitará às penalidades 

previstas na Lei Nº 8.666/93 e da Lei Nº 10.520/02, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal; 

 

2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a licitante ficará sujeita às penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, e ainda às seguintes sanções, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa; 

 

3 - Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço 

da Administração; 

 

4 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste documento, 

sujeita às penalidades condicionará a licitante a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 

no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte; 

 
5 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do objeto, a administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 

licitante multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado por Ordem de Serviços – 

O.S. emitidas; 

 

6 - A multa, eventualmente imposta à licitante, será automaticamente descontada da fatura a que 

fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a licitante não tenha 

nenhum valor a receber da administração, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo 

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão/Entidade competente para que 

seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Órgão/Entidade proceder à cobrança 

judicial da multa; 

 
7 - As multas previstas nesta seção não eximem a licitante da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a administração. 
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XXI - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para sessão de abertura das propostas; 

 

2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou impugnar o edital e seus anexos, 

mediante requerimento escrito fundamentado ao(a) Pregoeiro(a), encaminhado para o e-mail 

juridico@ampar-mg.org.br, como arquivo anexo, digitalizado e contendo assinatura em todas 

as vias, ou protocolado diretamente na cede do CIMPAR, localizada na Av. Rui Barbosa, nº 642, 

Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG, CEP 36145-410, em horário de expediente sendo: 08:00 às 

12:00 e 14:00 às 18:00 horas; 

 

3 - Nos pedidos de esclarecimentos, providências ou nos atos de impugnação deverá constar o 

nome da empresa interessada na solicitação, do representante legal, telefone para contato e E- 

mail, para que possam ser colhidas informações e/ou transmitida à resposta aos atos retro 

solicitados. 

 
4 - Caberá ao(a) Pregoeiro(a), se necessário auxiliado por técnicos da área do objeto licitado, 

decidir sobre a impugnação e/ou esclarecimentos no prazo de até dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido; 

 
5 - Se procedente e acolhida à impugnação e/ou de pedido de esclarecimento as alterações do 

Edital serão sanadas e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada 

pela Administração, para a realização do certame; 

 

6 - Os esclarecimentos/impugnações serão disponibilizados no site amparcimpar-mg.org; 

 
7 - Não sendo formuladas solicitações de esclarecimento ou impugnação até o prazo para 

abertura das propostas, pressupõe-se que os elementos fornecidos no edital são suficientemente 

claros e precisos para permitir a apresentação da Proposta de Preços e dos Documentos de 

Habilitação, não cabendo as Licitantes, direito de qualquer reclamação posterior. 

 

8 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal; 

 

9 - Na ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e 

legislação vigente; 

 

10 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 06 

(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízos 

das demais sanções previstas neste edital. 

mailto:juridico@ampar-mg.org.br
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XXII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

I.Termo de Referência; 

II.Modelo de Proposta Comercial; 

III.Modelo do BDI; 

IV. Modelo de Carta de Credenciamento; 

V. Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

VI.Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 

VII.Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

VIII.Minuta da Ata de Registro de Preço (ARP); 

IX.Minuta do Contrato. 

 

2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

 

3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se o 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 
4- Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, 

a seu critério, solicitar o assessoramento de órgãos ou de profissionais. 

 
5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, 

de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado especificado e válido. 

 
6 - O Pregoeiro poderá adotar medidas saneadoras durante o certame e relevar omissões e erros 

formais que, no seu entendimento, não prejudiquem o objetivo do certame, observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a 

promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 

conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93. 

6.1- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante. 

 

7 - A simples participação do licitante nesta licitação implica expressamente no conhecimento 

integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 
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8 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação com os Municípios 

consorciados, ou com o CIMPAR, uma vez que estes terão faculdade em celebrar o ajuste, a 

depender de seus interesses. Poderá o CIMPAR revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público e /ou de sua discricionariedade, sem necessidade de justificar, ou mesmo anulá-

la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação decorrente de ato escrito e fundamentado. A 

minuta contratual poderá sofrer alterações face a particularidade de cada município consorciado, 

respeitado os critérios da ARP. 

 

9 - O CIMPAR poderá prorrogar, por sua conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

10 - Para atender a seus interesses, o CIMPAR poderá, com anuência do vencedor, alterar 

quantitativos e especificações que não alterem as características básicas do objeto, sem que isto 

implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º 

do artigo 65, da Lei no. 8.666/93. 

 

11- Os contratos decorrentes deste processo licitatório poderão ser formalizados dentro da 

vigência da ata de registro de preço. 

 

12- Fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como 

renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, salvo os 

livremente pactuados nos contratos individualizados com os municípios consorciados. 
 

 

 

Juiz de Fora/MG, 08 de Janeiro de 2021. 
 

 

 

 
Vinicio Mauricio de Morais  

Pregoeiro 

 

  

Pedro Giovanni Vieira Vidal 

Engenheiro Civil Resp. Técnico 

CREA-MG 59.552/D 

 

 

Paulo César Santos Neves  

Presidente CIMPAR 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O presente termo de referência tem o objetivo de EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA 

COMPLEXIDADE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE 

ENGENHARIA CONTIDOS NA TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PARA FORNECIMENTO 

DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E 

CORRETIVA), CONSTRUÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRÓPRIOS E LOCADOS, VIAS E 

PRAÇAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS ESTABELECIDAS NOS 

MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 

DO VALE DO PARAIBUNA – CIMPAR., em conformidade com as condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos; 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Justifica-se o presente em virtude da necessidade de contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos, para 

atendimento aos municípios consorciados, sob demanda, haja vista a real e demasiada necessidade de 

intervenções de Serviços de Engenharia nos prédios públicos dos Municípios 

 

2.2. A definição da estratégia a ser aplicada a presente contratação, depende do marco inicial de 

verificação da definição serviçal pretendida. Ora, pelo comando explícito contido na Orientação 

Técnica 02/2009 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas, límpido é o entendimento, in verbis: 

 
"4. DEFINIÇÕES DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação 

e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na 

Lei Federal nº 5.194/66 tais como: consertar, instalar, montar, operar, 

conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. 
Incluem-se nesta definição as atividades profissionais referentes aos 

serviços técnicos profissionais especializados de projetos e 

planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, 

assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento." 

 

2.3. Municiados do entendimento supra, complementa-se a justificativa, ainda, com a necessidade de 

constantes realizações de intervenções as quais estão subconceituadas pelo diploma suso mencionado: 

adaptar, conservar, consertar,construir, demolir, instalar, manter, montar, operar, reparar e transportar. 
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2.4 A adoção do Sistema de Registro de Preços se deve à imprevisibilidade do período da necessidade, 

considerando as instabilidades climáticas que vêm sofrendo alteração nos últimos anos, além do 

desgaste natural dos imóveis, o que resulta em demandas parciais e eventuais. 

 

2.5 É intrínseco ao uso cotidiano de edificações a ocorrência de manifestações patológicas e o 

desgaste dos sistemas construtivos com o decorrer do tempo, tal fato é justificado pelo desgaste 

natural provocado pelo uso das instalações e pela exposição cotidiana dos mesmos a intempéries. 

De acordo com a NBR 15575/2013 cada sistema construtivo (estrutura, cobertura, instalações 

hidráulicas e etc...) possui um período temporal pelo qual seu desempenho atende aos requisitos de 

desempenho esperado, sendo a partir de um determinado momento necessária a ocorrência de 

reformas ou até mesmo a troca dos mesmos. 

Logicamente, para minimizar a perda de desempenho das instalações, prorrogar a vida útil das 

mesmas e consequentemente manter as condições ideais de trabalho para os usuários, a norma 

referenciada anteriormente destaca a necessidade e responsabilidade do proprietário de realizar a 

manutenção periódica das instalações prediais, seja esta corretiva ou preventiva. 

 

2.6 Por tratar-se muitas vezes de demandas imprevisíveis e que na maioria das vezes influencia 

diretamente nas produtividades dos funcionários públicos, como também da população em geral, é 

benéfico para a administração à contratação de empresa, sob demanda, para prestar serviços de 

reparos de manutenção predial com fornecimento de materiais e mão-de-obra na forma estabelecida 

pelas planilhas do SINAPI, demandadas pelos serviços de manutenção predial por um sistema de 

demanda. 

Sendo assim, faz-se a necessidade do certame sob demanda, o qual possibilitará a manutenção dos 

diversos sistemas prediais das instalações, evitando assim: a compra de itens desnecessários, a 

acumulação em estoque, atraso na compra de materiais (e consequente atraso na execução de serviços) 

e problemas logísticos relacionados ao armazenamento dos itens adquiridos, garantindo ainda, todas 

as condições de conforto e segurança para continuidade das atividades do órgão, buscando a maior 

economicidade. 

 

2.7 Destaca-se que os serviços de construção ou manutenção preditiva total, os quais também se 

enquadram na espécie de serviços de engenharia, não serão objeto da contratação pretensa. 
 

2.8 Por fim, atendendo-se as disposições legais trazidas pela Constituição Federal, mais precisamente 

em seu art. 23, que trata de atribuir ao Estado e a seus agentes públicos a responsabilidade sobre a 

preservação do Patrimônio Público, é cediço que a contratação pretensa, tem o condão de fazer 

cumprir com o disposto no Diploma Pátrio. Neste sentido trazemos também o disposto no art. 37, 

§6º, que destaca a responsabilidade atribuída aos agentes públicos em caso de qualquer dano causado 

a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa 
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3. DOS PREÇOS 

 

3.1 Como não existe um diagnóstico preciso de áreas a serem manutenidas – considerando ainda que 

a manutenção não incidirá sobre o total das áreas em todo o tempo, visto que os imóveis possuem 

idades e estados de conservação variados – trabalhamos com estatísticas probabilísticas, considerando 

dados presentes na legislação brasileira; 

 

3.2 Para a estimativa das áreas públicas foi considerado uma metragem de 0,1m²/Habitante, 

somando-se o total de municípios aderentes ao consórcio de acordo com o item 10 (Dos Locais de 

Execução) desde termo de referência, totalizando uma quantidade aproximada de 807.413 habitantes, 

correspondendo a um total de edificações públicas de 80.741,3m². 

 

3.3 Considerando a área total das edificações públicas, será adotado valor médio de gasto com 

manutenção preventivas e corretivas prediais através dos Custos Básicos de Construção (CUB/m²), 

com última atualização em janeiro de 2020, para o estado de Minas Gerais de acordo com a NBR 

12.721:2006 que corresponde a R$1.885,66, portanto, estima-se um gasto de 10% (dez porcento) para 

a execução de manutenções preventivas e corretivas nas edificações por metro quadrado no decorrer 

do ano, correspondendo a R$188,56 sem BDI; 
 

3.4 As Bonificações e Despesas Indiretas – BDI serão acrescidas ao valor do metro quadrado de 

reforma preventiva e corretiva conforme o Acórdão n° 2.622/2013 – TCU, de acordo com ANEXO 
III, alterando o valor unitário do metro quadrado para de R$188,56 (sem BDI) para R$245,21 com 

BDI; 
 

3.5 O valor total geral para execução dos serviços de construção, manutenção preventiva e corretiva 

se dá pela multiplicação das áreas publicas e o valor do metro quadrado com BDI, chegando em um 

valor global de R$19.798.574,2. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE M2 
ARBITRADA PARA OS 

SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

VALOR DO M2 

ESTIMADO DE 

ACORDO COM O 

CUB 

VALOR TOTAL 

 
 

1 

Total de Municípios 

integrantes ao 

Consórcio de acordo 

com o item 10 deste 
termo de referência 

 
 

80.741,3m² 

 
 

R$ 245,21 

 
 

R$ 19.798.574,2 

 

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento dos municípios consorciados para o exercício de 2021 
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5 . DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência da prestação destes serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura do Contrato, podendo, a juízo da Administração, por se tratar de serviços contínuos, o 

contrato poderá ser prorrogado, se assim acordarem as partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 

termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

 

5.2 - Este instrumento não obriga à contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas, podendo o 

órgão gerenciador, promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecida à legislação 

pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência, em igualdade de condições. 

 
 

6 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 O critério de julgamento da licitação deverá ser pelo MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO, ofertado sobre a tabela do SINAPI. 

 

7 FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
 

7.1 Na execução das manutenções corretivas e preventivas prediais, a definição do preço global dos 
serviços será por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e 

insumos diversos descritos na tabela SINAPI. 

 

7.2 O levantamento de preços deverá ser de acordo com a base do sistema de preços e custos da 

construção civil da caixa econômica federal – SINAPI vigente, valores estes a serem aplicados para 

todas as demais unidades. 

 

7.3 Nos casos em que a tabela SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, deverá 

ser utilizada pesquisa de mercado no local da prestação do serviço, devendo ser apurada a média entre 

três cotações e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na licitação. 
 

7.4 A contratante emitirá uma ordem de serviço para cada unidade conforme necessidade, os serviços 

e insumos serão levantadas pela empresa contratada “in loco”, juntamente com um técnico 

representante do órgão. Após o levantamento, este deverá ser planilhado de acordo com os itens 

disponíveis na Tabela SINAPI vigente ou, na ausência de itens na referida tabela deverá ser realizada, 

pela empresa Contratada, cotação de mercado visando a definição do seu preço global; O prazo para 

a apresentação da planilha de orçamento é de 05 dias úteis, contados da solicitação. 
 

7.5 O mês de referencia utilizado para elaboração da planilha orçamentária será sempre a última 

atualização disponível da Tabela SINAPI 

 

7.6 A prestação de serviços se dará, preferencialmente nos dias úteis, entre 8hs e 18h. 
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7.7 Excepcionalmente, por interesse e conveniência do órgão responsável pelo município autorizar 

previamente, poderão ser executados serviços em horário diverso do convencionado neste termo de 

referência a fim de evitar transtornos ao funcionamento normal da Autarquia. 

 

7.8 Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, capacitados de acordo com 

as peculiaridades e exigência técnica que cada serviço exige, tais como: eletricistas, encanadores, 

gesseiros, serralheiros, chaveiros, engenheiros, técnicos em eletrotécnica, mecânica, refrigeração, 

segurança, etc. 

 

7.9 Identificada uma demanda, o Contratante emitirá Ordem de Serviço preliminar à empresa 

contratada com a indicação do atendimento a ser feito, discriminando: Nome do Setor – Secretaria 

Pertencente – Endereço do local a ser atendido – Indicação de representante do setor para 

acompanhamento (nome e telefone) – Discriminar o problema a ser resolvido; 

 

7.10 A empresa contratada terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar planilha orçamentária (com 

indicação do material e serviços a serem empregados na demanda com base na planilha SINAPI – 

utilizando o desconto ofertado) – Incluindo neste prazo a visita in loco para avaliações e 

levantamentos; 

 

7.11 O representante do Contratante, designado para acompanhar o atendimento, terá 02 (dois dias) 

úteis para avaliar, aceitar ou contra-argumentar a planilha orçamentária. Definida a planilha 

orçamentária final (com o aval das partes), neste momento, será elaborado o cronograma físico- 

financeiro da intervenção, definindo os custos e o prazo para a realização do atendimento – tal planilha 

assinada pelas partes deverá ser direcionada ao setor administrativo da Secretaria competente para a 

realização de solicitação estimativa no sistema (objetivando o empenhamento prévio do serviço em 

questão); 

 

7.12 Após a aprovação da planilha por ambas as partes, a empresa vencedora deverá efetuar o 

desconto ofertado, posteriormente acrescer o valor do BDI constante no ANEXO III deste edital. 

 

7.13 Tão logo seja concluído o atendimento, a empresa contratada deverá formalizar a conclusão ao 

servidor designado para o acompanhamento; 

 

7.14 O representante da diretoria de obras terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para verificar 

in loco e acatar ou contestar o serviço realizado; 

 

7.15 Recebido como satisfatório (integral ou parcial), dará início ao processo de pagamento com a 

elaboração de planilha de medição e realização de pedido parcial no sistema, considerando que o 

valor estimado já estará empenhado em função da criação da solicitação estimativa no momento da 

definição da planilha orçamentária; 

 

7.16 Observada alguma irregularidade, a empresa contratada será notificada (pela diretoria de Obras) 

para que providencie a correção dentro dos prazos já citados nas cláusulas anteriores; 
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7.17 Atendida a solicitação de retificação dos serviços e/ou emitido novo termo de conclusão, 

prevalecerão os mesmos procedimentos e respectivos prazos citados; 

 

7.18 Os prazos citados foram estabelecidos com base em parâmetros gerais, contudo poderão ser 

prorrogados por interesse da administração ou dependendo da complexidade das intervenções a serem 

realizadas. 

 

8 DOS MATERIAIS 

 

8.1 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais 

necessários à execução dos serviços de manutenção predial. 

 

8.2 O ressarcimento do valor do material fornecido será realizado conforme os valores constantes na 

tabela de preço de insumos obtido através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI – fornecido e atualizado pelo sítio da Caixa Econômica Federal 

(http://web.caixa.gov.br/casa/sinapi/index.asp?menu=0), “Download Relatório de Serviços por 

Estado” e sítio do IBGE (HTTP://www.ibge.gov.br), através do link “Download”. 

 

8.3 Caso o material não esteja relacionado na tabela de preços de insumos do SINAPI, será realizada 

pesquisa de preço no mercado local. 

 
8.4 Neste caso, a CONTRATADA deverá apresentar 3 (três) cotações no mercado local sendo 

apurada a média, juntamente com planilha de custos do material, discriminando neste, os menores 

unitários por item, os valores totais por item e total geral. 

 

8.5 O gestor do contrato deverá certificar-se de que os valores dos materiais apresentados pela 

CONTRATADA estão de acordo com os preços praticados no mercado local. 

 

8.6 A CONTRATADA deverá encaminhar planilha de custo dos materiais a serem fornecidos, 

baseados na tabela de preços de insumo do SINAPI, do mês anterior a execução dos serviços para o 

fiscal do contrato, em até 48 (quarenta e oito) horas, contendo a discriminação, os valores unitários e 

totais de cada item, decrescido o desconto e acrescido do BDI adotado e o total geral. 

 

8.7 Os materiais disponibilizados pela CONTRATANTE deverão ser empregados, obedecendo-se às 

especificações do fabricante, ou na falta destas, dentro da técnica adequada para seu melhor 

aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos 

profissionais da CONTRATADA. 

 

9 DO ACEITE 

 

9.1 O objeto será recebido da seguinte forma: 

 

a) PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por 

escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização da vistoria pela 

Fiscalização; 

http://web.caixa.gov.br/casa/sinapi/index.asp?menu=0)
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b) DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados da vistoria, mediante a lavratura 

de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento 

definitivo. 

 

9.2 Não serão aceitos produtos cujas especificações técnicas e quantidades estejam divergentes das 

informações contidas no Edital e Termo de Referência. 

 

9.3 Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do RECEBIMENTO 

DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades 

detectadas. 

 

9.4 Correrá por conta da(s) empresa(s) vencedora(s) todos os encargos referentes às despesas com 

frete, impostos, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento dos 

itens. 

 

9.5 O recebimento definitivo ou provisório não exclui as responsabilidades civil e penal da contratada. 

 

9.6 À empresa contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, submetendo as 

etapas impugnadas à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções 

necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

10 DO CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 

6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

 

10.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

10.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

 

10.4 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

 

10.5 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação 

à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 

indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo 

com as regras previstas no ato convocatório. 
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10.6 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

 

10.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

11 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

11.1 Preliminarmente como requisito primário, o licitante deverá apresentar a documentação relativa 

à Habilitação estabelecida pelo Edital da contratação. 

 

11.2 O critério de julgamento da licitação deverá ser pelo maior percentual de desconto ofertado sobre 

as tabelas SINAPI vigente no estado do Tocantins, já considerando todas as despesas com tributos, 

transportes e demais custos que incidam direta ou indiretamente sobre os preços. 

 

11.3 O valor estimado para o lote, representa a estimativa de serviços para o período de vigência do 

contrato conforme área das edificações. 

 
11.4 O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre os serviços da 

tabela SINAPI, o qual servirá de base durante toda a vigência contratual; 

 

12 DAS ESPESCIFICAÇÕES GERAIS 

 

12.1 Será de obrigação da contratada possuir em seu quadro técnico-profissional pelo menos, 01 

engenheiro civil, para coordenação e orientação dos serviços contratados e 01 engenheiro de meio 

ambiente garantindo as boas praticas de construção civil exigidas na Associação Brasileira de Normas 

Técnica – ABNT 

 

12.1.1 A necessidade da exigência de um engenheiro civil com mais de cinco anos de 

experiencia (denominado pleno) se dá pela complexibilidade logística e diversidade de serviços 

que poderão vir a ser solicitados pela pelos Municípios consorciados; 

 

12.1.2 O engenheiro de meio ambiente se faz necessário pela grande quantidade de detritos 

oriundos de demolições e remoções ocasionados em manutenções preventivas e corretivas, da 

diversidade de materiais a serem descartados fazendo-se assim a necessidade de suas 

classificações e destinações corretas. 

 

13 DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO 

 

13.1 Serão executados os serviços de manutenção e reforma em quaisquer Municípios contidos no 

consorcio: 



31 
 

 
 

ANDRELÂNDIA PEDRO TEIXEIRA 
ARACITABA PIAU 
ARGIRITA PIRAUBA 

ASTOLFO DULTRA PRESIDENTE BERNARDES 

BELMIRO BRAGA RIO NOVO 
BIAS FORTES RIO POMBA 

CORONEL PACHECO RODEIRO 

DONA EUZÉBIA SANTANA DO DESERTO 

EWBANK DA CAMÂRA SANTOS DUMONT 

GOIANÁ SIMÃO PEREIRA 

GUARANI STa BÁRBARA DO M. VERDE 

JUIZ DE FORA STa RITA DO JACUTINGA 

LIMA DUARTE STo ANTONIO DO AVENTUREIRO 
MATIAS BARBOSA TABULEIRO 
OLIVEIRA FORTES TOCANTINS 

 

 

13.2 Os serviços serão liberados para execução nos locais indicados pela Secretaria de cada 

Munícipio, conforme as demandas. 

 

13.3 Estará enquadrada neste termo de referência toda e qualquer edificação, própria nacional ou de 

terceiros, que faça parte do objeto deste Edital; 

 

13.4 Qualquer nova edificação, própria ou de terceiros, que vier a ser inserida durante a vigência do 

contrato, o integrarão automaticamente. Da mesma forma as edificações excluídas estarão fora do 

contexto da contratação. 

 

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

 
14.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

14.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
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14.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

14.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

14.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los 

com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

 

14.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço; 

 

14.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

 

14.9 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 
 

14.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

 

14.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda 

e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

14.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

 

14.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

14.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

14.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

 

14.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 
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14.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

 

14.18 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

 

14.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

 

14.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

14.21 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

 

14.22 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 

14.23 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

 

14.24 promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 

14.25 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

 

14.26 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

 

14.27 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência e seus anexos, 

conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

15.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

15.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado 

através de Portaria, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

15.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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15.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

15.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017. 13.6 A Administração 

realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim 

de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 

16 DA SUB CONTRATAÇÃO 

 

16.1 Será permitida a subcontratação parcial, sem prejuízo ao objeto da licitação, conforme o Art.72, 

da Lei 8666/1993, desde que não superem 30% do total dos serviços estimados para a unidade; 

16.2 Para a subcontratação deverão ser observadas as condições estabelecidas no edital e seus 

anexos: 

a) informação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da 

subcontratação e das razões da escolha; 

b) atendimento pela subcontratada, no que couber, das condições de habilitação e das disposições do 

edital e do contrato, mediante a apresentação da documentação pertinente à Fiscalização. 

c) A Contratada deverá apresentar a lista das empresas subcontratadas à equipe de fiscalização do 

Contrato; 

d) A Contratada deverá comprovar que as empresas subcontratadas possuem qualificação técnica 

necessária à prestação do serviço subcontratado, sendo indispensável a apresentação de atestados de 

capacidade técnica. 

 
16.3 A Contratada, independente da subcontratação, permanece responsável pela execução do objeto 

contratado respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, ainda, perante 

à Contratante, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores desta, no que se refere 

aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas consequências dos atos e fatos 

a esta imputáveis; 

 
16.4 A Fiscalização, após analisar a solicitação da Contratada referente à subcontratação parcial, 

deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação, podendo 

solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários, 

devendo a Contratada atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

17 DA GARANTIA 

 

17.1- A licitante se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da 

solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93. 
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17.2- Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como 

defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela licitante ou, caso o defeito não 

seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo a administração ressarcida pelo valor da 

compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 

(IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 
17.3- A licitante deverá apresentar à administração, em até 30 dias após a notificação, comprovante 

de prestação de garantia correspondente ao percentual de 3% do valor global do contrato, cabendo- 

lhe optar entre as modalidades previstas no artigo 56 da lei 8.666/93. 

 

17.4- A Devolução/Restituição da garantia contratual ficará condicionada à comprovação pela 

licitante, da inexistência de débitos trabalhistas e previdenciários em relação aos empregados que 

atuaram na execução do objeto contratado. 

 

18 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

18.1 A proposta será apresentada conforme ANEXO II deste edital. 

 

19 DIPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 

 

19.2 - O licitante reconhece expressamente a possibilidade dos Municípios consorciados, ou o 

próprio CIMPAR não formalizarem contratos, em virtude de eventual pendência legal para com sua 

filiação com o CIMPAR, ou por discricionariedade de seu gestor; de igual forma reconhece que a 

minuta contratual anexa poderá ser alterada na medida da particularidade de cada Município 

Contratante, respeitados os preços/descontos e condições licitados e registrados. O licitante concorda 

expressamente em manter o desconto registrado para eventuais munícipios que vierem a se consorciar 

 

 

 

Pedro Giovanni Vieira Vidal 

Engenheiro Civil CREA-MG 59.552/D 

Responsável Técnico 

 

 

Paulo César Santos Neves 

Presidente do CIMPAR 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial RP n° 02/2021 
 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em 

conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que: 

• O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta; 

• Os descontos ofertados sobre a tabela SINAPI incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação; 

• O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias; 

• Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições 
do Edital. 

• O desconto ofertado incidirá sobre o valor de todos os itens e preços da tabela SINAPI. 

 

 
 

 

ITEM 

 

UN 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

PERCENTUAL DE DESCONTO 
SOBRE A TABELA SINAPI 

(XX,X%) 

01 1 Serviços Comuns de Engenharia, contidos na tabela de 
referência SINAPI, para fornecimento de mão de obra e 
materiais necessários, para manutenção (preventiva e 
corretiva), construção e/ou adaptação das instalações 
físicas internas e externas dos prédios públicos, próprios e 
locados, vias e praças, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário para atender as demandas 
das unidades imobiliárias estabelecidas nos municípios que 
compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 
CIMPAR 

 

 

...........% 

( ....... por cento) 

 

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CNPJ/MF Nº: TELEFONE/FAX: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

LOCAL E DATA: 

 

 

 
 

ASSINATURA 
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ANEXO III 

MODELO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

SERVIÇOS 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO % 

 
GRUPO A 6,47% 

1 Administração Central- AC 5,50% 

2 Risco - R 0,97% 

GRUPO B 9,63% 

3 Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG 0,80% 

4 Garantia 0,20% 

5 Lucro Bruto - L 7,40% 

6 Despesas Financeiras- DF 1,23% 

GRUPO C 10,15% 

6 ISS 2,00% 

7 PIS 0,65% 

8 COFINS 3,00% 

9 AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012 4,50% 

BDI BDI= { [ ( (1+A) X (1+B) ) / (1-C) ]-1 } X 100 30,04% 

Fórmula para o cálculo do BDI: 

 
BDI= ((1+(AC+SG+R))*(1+DF)*(1+L)) / (1-C) 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial RP nº 02/2021 

A (nome da EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com sede no 

   endereço neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) , pelo presente 

instrumento, credencia procurador(es) o(a) Senhor(a) _(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil), (Profissão e endereço) , para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima 

referenciado (ou de forma genérica para licitações em geral), o qual está auto- rizado a requerer 

vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da EM- PRESA, desistir e interpor 

recursos, assinar propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar com- promissos ou acordos, receber e dar quitação, 

rubricar documentos, assinar atas, con- tratos e praticar todos os atos necessários ao procedimento 

licitatório, a que tudodará por firme e valioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Local e Data 

 

 

 

 

Assinatura 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE 

SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial nº 02/2021 

Registro de Preço nº 02/2021 

 
A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereço  , inscrita   no CNPJ/MF 

sob no nº 

  , representada neste ato por seu procurador in fine assinado, devido ao interesse 

em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no processo administrativo acima 

indicado, cujo objeto é eventual e futura contratação de prestação de serviços de engenharia, visando 

a contratação dos serviços comuns de engenharia contidos na tabela de referência SINAPI para 

fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para manutenção (preventiva e corretiva), 

construção e/ou adaptação das instalações físicas internas e externas dos prédios públicos, próprios e 

locados, vias e praças, em regime de execução de empreitada por preço unitário para atender as 

demandas das unidades imobiliárias estabelecidas nos municípios que compõem o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA – CIMPAR, promovida pelo CIMPAR, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

Processo Licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não 

mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho 

de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. 

 

Local e data 

 

 
(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 

 

 

 
OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em papel timbrado 

da empresa. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS 

REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 

 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial RP n° 02/2021 

 

A sociedade empresária (....), inscrita no CNPJ sob o nº (....), localizada na (...), por seu 

representante legal signatário, Sr (..... , RG , CPF ) declara ao CIMPAR/MG que não possui fato 

impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no Processo Licitatório nº 

020/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº 02/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, e se compromete a prestar os serviços que lhes forem adjudicados 

conforme a descrição e condições do Anexo I deste Edital, desconsiderado qualquer erro que 

porventura houver cometido na elaboração da proposta. Declara também, para fins do disposto no 

inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. Declara que não tem em seus quadros, sócios ou parceiros 

comerciais, empregados, contratados ou servidores públicos dos municípios Contratantes e do 

CIMPAR, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após findas as 

respectivas funções, exercendo atribuições de gerência, administração ou tomada de decisões. O 

signatário assume responsabilidade civil, administrativa e criminal por eventual falsidade. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 
 

(Assinatura do Representante da Empresa) 

 

 

OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em papel timbrado 

da empresa. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial RP n° 02/2021 

 

 

A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) , 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal, o(a)    

Sr.(a)  , portador do  Documento de 

Identidade nº  e CPF nº 000.000.000-00, 

DECLARA, sob as penas  da  Lei,   que   cumpre   os   requisitos   legais para   qualificação como 

  (incluir uma das condições da 

empresa, se é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), nos termos da legislação 

vigente, artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, e que não está sujeita a quaisquer dos 

impedimentos previstos nos incisos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante da Empresa) 

 

 

 

 

 

 
 

OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em 

papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VIII 

Minuta de Ata de Registro de Preços nº  /  
 

 
 

Processo Licitatório n° 02/2021 

Pregão Presencial RP n° 02/2021 

Vigência: 12 (doze) meses. 

 

 
O CIMPAR - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna, com sede na Av. 

Rui Barbosa, 642, Santa Terezinha - CEP: 36045-410, Juiz de Fora – MG, inscrito(a) no CNPJ/MF 

sob o nº 21.565.740/0001-45, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr Paulo César Santos 

Neves, inscrito(a) no CPF sob o nº 506.640.936-04, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG- 

3.284.684 SSP/MG; considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº /2021, realizado em / /2021, processo 

administrativo n.º /2020, REGISTRA os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta 

ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no 

edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 c/c 

previsão legal de licitação compartilhada, artigo 17, da Lei Federal n. 11.107/05, que incluiu § 1º, no 

artigo 112, da Lei Federal 8.666/ e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

 

1.1 A presente ata tem por objetivo o registro de preços para futuras contratações de prestação de 

serviços, conforme mencionado no Anexo I que é parte integrante deste edital, observadas as 

especificações ali estabelecidas, para os municípios que compõem o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. 

 

 

2 ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

 

2.1 São órgãos e entidades públicas participantes deste registro de preços: o Consócio Intermunicipal 

Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR (Órgão Gerenciador) e seus Municípios 

Consorciados (Órgãos Participantes), mediante compartilhamento da licitação, art 112 da Lei 

8.666/93. 
 

3 VALIDADE DA ATA 

 

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo 

ser prorrogada. 

 

3.2 A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, 

todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de 

qualquer de suas cláusulas. 
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4 ADESÃO DOS ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

4.1 Adesão Carona à Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser realizada por órgãos 

e entidades não participantes da licitação, mediante prévia e expressa autorização do órgão 

gerenciador (Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna - CIMPAR). 

 
4.2 O órgão ou entidade não participante, interessado na adesão carona, deverá encaminhar a 

solicitação ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna - CIMPAR. 

 
4.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

 

4.4 Cumprida as exigências para a adesão carona, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale 

do Paraibuna - CIMPAR, por autoridade a quem os poderes tenham sido delegados, emitirá a 

respectiva autorização formal. 

 
4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 
4.6 Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar ao 

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR, cópia da autorização e do 

pedido de cancelamento, com indicação do número autorizado. 

 

4.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador 

 
4.8 As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado. 
 

4.9 O quantitativo decorrente das adesões caronas à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem. 



44  

5 DA QUANTIDADE REGISTRADA 

 
5.1 As quantidades e valores obtidos encontram-se especificadas no termo de referência anexado ao 

edital 

5.2 O valor geral máximo para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva se dá 

pela multiplicação das áreas públicas e o valor do metro quadrado com BDI, chegando em um valor 

global de R$19.798.574,2 reais 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE 

M2 ARBITRADA 
PARA OS 

SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

VALOR DO 

M2    

ESTIMADO 

DE ACORDO 

COM O CUB 

VALOR TOTAL 

 
 

1 

Total de Municípios 

integrantes ao Consórcio 

de acordo com o item 10 do 
termo de referência 

 
 

80.741,3m² 

 
 

R$ 245,21 

 
 

R$ 19.798.574,2 

 
 

6 DO PREÇO REGISTRADO 

 

6.1 O desconto registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 
 

 

ITEM 

 

UN 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

PERCENTUAL DE DESCONTO 

SOBRE A TABELA SINAPI 
(XX,X%) 

01 1 Serviços Comuns de Engenharia, contidos na tabela de 
referência SINAPI, para fornecimento de mão de obra e 
materiais necessários, para manutenção (preventiva e 
corretiva), construção e/ou adaptação das instalações 
físicas internas e externas dos prédios públicos, próprios e 
locados, vias e praças, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário para atender as demandas 
das unidades imobiliárias estabelecidas nos municípios que 
compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – 
CIMPAR 

 

 

...........% 

( ....... por cento) 
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7 REVISÃO E CANCELAMENTO 

 
7.1 O Gerenciador poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade do desconto registrados nesta Ata para 

eventual negociação: 

a) Não havendoêxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

b) O registro do fornecedor será cancelado quando este: descumprir as condições da ata, 

injustificadamente; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; sofrer  sanção administrativa cujo 

efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 

órgão(s) participante(s). 

c) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O cancelamento do registro de 

preços/desconto poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: por 

razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor. 

 

8 CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto/serviço, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. Outros entes 

da Administração Pública Direta e Indireta poderão igualmente utilizar-se desta ARP, como órgão ou 

entidade não participante, mediante prévia e expressa anuência do órgão Gerenciador. Para firmeza e 

validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e 

achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes para 

eventual, caso queiram, formalização de contrato administrativo próprio. 

 
 

Juiz de Fora, em ....../ ................ /2021. 

 

 

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA 

– CIMPAR 

 

 

Paulo César Santos Neves 

Representante legal do órgão gerenciador 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

São partes neste contrato, através de seus representantes signatários, como CONTRATANTE 

o      MUNICÍPIO      DE  /MG,       inscrito    no    CNPJ    sob    o no. 

_________________________, com endereço à 

____________________________________________________________, CEP , aqui        

representado        pelo Prefeito   Municipal,  e, como 

CONTRATADO,    a   [sociedade empresária  , inscrita no 

CNPJ/MF       sob       o nº. ........................., sediada  na Rua/Av ............................................... , 

nº. .........., no Bairro ...................., na Cidade de ......................., com o CEP ...................................., 

neste ato por seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a). ................................, portador da Carteira 

de   Identidade   nº.   .......................,   inscrito(a)   no   CPF/MF   sob  o nº ............... ] 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços, conforme mencionado no 

Anexo I que é parte integrante deste edital, observadas as especificações ali estabelecidas, 

para os municípios que compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR, na modalidade Pregão 

Presencial n°. /2020, serviço esse adjudicado neste ato ao Contratado em decorrência da 

Licitação supracitada, segundo a Proposta e demais peças integrantes do Edital respectivo, as 

quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independente de sua 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO DESCONTO E DO CONTRATO: 

 

2.1 O valor do desconto a ser aplicado serão os seguintes: % DE DESCONTO SOBRE A 

TABELA SINAPI. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

3.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a medição contratual dos 

serviços prestados e após a apresentação da nota fiscal na Prefeitura  Municipal de          /MG, à 

vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista 

neste Edital, e apresentação de CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e, no caso de 

pessoas jurídicas, ainda FGTS e INSS, sendo o valor fixo e irreajustável, mediante programação 

de pagamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

3.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Contratado e está 

deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das notas 

fiscais/faturas ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 
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43 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1 - A vigência da prestação destes serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da assinatura do Contrato, podendo, a juízo da Administração, por se tratar de serviços 

contínuos, o contrato poderá ser prorrogado, se assim acordarem as partes, até o limite de 

60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

 

4.2 - Este instrumento não obriga à contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas, 

podendo o órgão gerenciador, promover a aquisição de acordo com suas necessidades, 

obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência, 

em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA QUINTA - REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS 

COMPLEMENTARES 

 
5.1 O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 

8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes da 43 

Licitação modalidade Pregão Presencial n°.  /2020, homologada em   /  /  . 
 

 

CLÁUSULA SEXTA - SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

6.1 É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 

fiscalização do seu cumprimento, a Secretaria Municipal  . 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
7.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento dos municípios consorciados para o exercício de 2021 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - DO CONTRATADO: 

8.1.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e 

em sua proposta; 

 

8.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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8.1.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

 

8.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

8.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

8.16 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê- 

los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

 

8.1.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

 

8.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

 

8.1.9 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

 

8.1.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

 

8.1.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando- 

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

8.1.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

 

8.1.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

8.1.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

8.1.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 
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8.1.15 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

 

8.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

 

8.1.17 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

 

8.1.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

 

8.1.19 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

8.1.20 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

 

8.1.21 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

 

8.1.22 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidro ssanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

 

8.1.23 promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 

8.1.24 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

 

8.1.25 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
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II – DO CONTRATANTE: 

 

8.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

8.2.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado através de Portaria, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

8.2.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

8.2.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

8.2.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017. 13.6 A 

Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
9.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência de 

quaisquer um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10.1 O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste documento, 

sujeita às penalidades condicionará a licitante a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 

no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte; 

 
10.2 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto, a administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, 

aplicar à licitante multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado por Ordem de 

Serviços – O.S. emitidas; 

 

10.3 A multa, eventualmente imposta à licitante, será automaticamente descontada da fatura a 

que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a licitante não 

tenha nenhum valor a receber da administração, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 

sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão/Entidade competente 

para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o Órgão/Entidade proceder à 

cobrança judicial da multa; 
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10.4 As multas previstas nesta seção não eximem a licitante da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas normas 

ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

12.1 Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do 

objeto ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela 

Contratante, lavrando- se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°, e 65 da Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

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

presente contratação, o foro da Comarca do Estado de Minas Gerais, valendo esta cláusula 

como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de único teor e validade, para um só efeito legal. 

 

 

 

  (MG), ......... de ................................................... de 2021. 
 

 

 

 

 

 

Contratato 
 

 

 

 

 

Contratante 
 

 

 

Testemunhas: 


