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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/22 - REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 06/22 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA- 

CIMPAR, órgão gerenciador, consórcio público, não pertencente a administração direta ou 

indireta da União ou Estados, 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 36045-410 e seus municípios 

consorciados, entes participantes, tornam pública a abertura, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA 

MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI-CEF1, NOS TERMOS 

DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, APLICANDO-SE AINDA, A LEI Nº 8.666, DE 21 

DE JUNHO DE 1993, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, E DEMAIS LEGISLAÇÃO 

PERTINENTES, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E 

ANEXOS. A realização deste procedimento pelo Consórcio se dará ainda 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. 

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora designada, denominada Pregoeira, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.licitacimpar.com.br. A servidora terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o 

processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua 

equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade 

da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as 

condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da 

equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela 

adjudicação e propor a homologação. 

 
ÓRGÃOS INTERESSADOS: MUNICIPIOS CONSORCIADOS  
DATA E HORA DE INICIO 

DAS PROPOSTAS: 

10H:00M DO DIA 22/02/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE 

PARA IMPUGNAÇÃO: 

17H:00M DO DIA 04/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL DAS 

PROPOSTAS: 

10H:00M DO DIA 08/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA DE ABERTURA DAS 

PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 

10H:01M DO DIA 08/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: 

 

www.licitacimpar.com.br 

 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 

 
1 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil Referência em preços e custos 

estabelecida pelo Decreto 7.983/2013 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1. DO OBJETO. 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para EVENTUAL E 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, 

DE BAIXA COMPLEXIDADE, 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, 

CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE INSTRUMENTO, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1.2. O critério de julgamento adotado será o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 

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

especificações do objeto.  

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO. 

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS DO 

CIMPAR que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em 

sua FORMA ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.licitacimpar.com.br; 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE 

COMPRAS DO CIMPAR e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS DO 

CIMPAR, www.licitacimpar.com.br. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

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

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.3.5.  Que estejam sob falência; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. NOTA EXPLICATIVA: 

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 

oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 

potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências 

previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação, da participação de empresas em 

“consórcio” neste certame. 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 

“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 

SEGUINTES DECLARAÇÕES:  

 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

desconto proposto, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

 

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO 

SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 

 

6.1.1. Valor do desconto na seguinte formatação: XX,XX%; 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência; 
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6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos, obtidos com o desconto ofertado, estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

6.4. Os descontos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua 

apresentação.  

6.6. Os licitantes devem observar o desconto mínimos e BDI máximo estabelecidos no edital; 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES. 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2.  A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste 

edital. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor superior ao percentual de desconto ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. 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 em MG. 

 

7.8.1. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

1% (um por cento) 
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7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 

FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de maior desconto e os das ofertas com descontos até dez por cento superiores (menores 

descontos) àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo.  

7.12.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances (maiores descontos), na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem decrescente de valores.  

7.13.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo.  

7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pela Pregoeira. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

maior desconto/lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira 

aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras do CIMPAR, 

http://www.licitacimpar.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. Será 

reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento.  

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços: 

7.28.1. Produzidos no país; 

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;  

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, A Pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.30.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.31. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado, por simetria, o disposto no parágrafo único do art. 

7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar desconto final inferior ao 

mínimo fixado, ou BDI máximo superior ao fixado, ou ainda que apresentar desconto manifestamente 

inexequível. 

 

8.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente desconto, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a 

ocorrência será registrada em ata; 

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

 

8.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham 

as características do serviço ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima. 

8.5.3.1.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

8.6.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, A Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.7. Havendo necessidade, A Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

8.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor desconto, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que A Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido desconto melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de A Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, A Pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

  

9. DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO 

LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, A 

PREGOEIRA VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA 

AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS DO CIMPAR, E AINDA NOS 

SEGUINTES CADASTROS: 

 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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9.1.6. Constatada a existência de sanção, A Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 

do PORTAL DE COMPRAS DO CIMPAR, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 

COMPRAS DO CIMPAR, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz ou da filial. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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/
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9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. 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; 

9.8.6. 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; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. 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. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. 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; 

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 

aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 

Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

9.9.7.  Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

9.10.1. Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 

últimos 90 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

9.10.2. 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; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

9.10.2.1. 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); 

9.10.2.2.  Prova de ter a empresa, registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades comerciais, 

ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no caso de sociedades civis, até a data deste 

Pregão, capital social igual ou superior a R$400.000,00. 

9.10.2.3. 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; 

9.10.2.4.  É admissível o balanço intermediário, ou o de abertura, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social formalizado e ainda não exigível. 

9.10.2.5.  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; 

 

9.10.3. A comprovação, mediante declaração expressa assinada pelo representante legal ou contador 

autorizado, que a situação financeira da empresa possui índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Índice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte: 

 

ILG = Ativo Circulante +Realizável a Longo Prazo   > OU =  1,00. 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

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

 

ILC= Ativo Circulante  > ou = 1,00 

          Passivo Circulante 

 

Grau de Endividamento (GEN) expressado da forma seguinte: 

 

GEN = Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo    > ou =
 1,00

 

                               Ativo Total 

 

Os índices acima não ferem ao disposto no art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em 

valores extremamente razoáveis para avaliar a qualificação econômico-financeira dos licitantes. O 

índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando tudo 

que se converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto prazo. Índice menor 

do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros para honrar suas obrigações de 

curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. O índice de Liquidez 

Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, relacionando tudo que se 

converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as dívidas também de curto e de longo prazo. 

Índice menor do que 1,00 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros suficientes para 

pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da 

empresa. Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, pois 
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permitem a comprovação da situação financeira da empresa de forma objetiva, foram estabelecidos 

observando valores usualmente adotados para a avaliação da situação financeira das empresas e não 

frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares 

mínimos aceitáveis. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não 

terá qualquer influência na sua classificação final. 

 

9.10.4. 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; 

 

9.10.5. 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.  

9.10.6. 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. 

 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

9.11.1. 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;  

Comprovação por documentos de que a empresa licitante, ou o responsável técnico, já tenha 

executado em qualquer tempo, serviços/obras compatíveis com o objeto deste edital, através de 

atestados e ART’s em nome da própria licitante ou responsável técnico, fornecida por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente anotados no CREA ou CAU e acompanhada das 
respectivas CAT – Certidão de Acervo Técnico, atestados estes especificamente para fins de 

relevância prevista no art. 30, §2º , da Lei 8.666/93, por se tratarem das características comuns de 

obras municipais, correspondentes a:  

(A) 01 ou mais atestados relativos à execução de obras ou serviços em edificações;  

(B) 01 ou mais atestados relativos à execução de obras ou serviços de acessibilidade2;  

 
2 LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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(C) 01 ou mais atestados relativos à execução de obras ou serviços em estruturas metálicas para 

edificações;  

(D) 01 ou mais atestados relativos a concreto estrutural e lançamento;  

(E) 01 ou mais atestados relativos à execução de fundações superficiais e profundas;  

(F) 01 ou mais atestados relativos à manutenção/obra em redes de abastecimento de água e 

esgoto sanitário; 

(G) 01 ou mais atestados relativos à execução/obra de edificações em alvenaria; 

(H) 01 ou mais atestados relativos à execução de obras de pavimentação poliédrica/bloquete;  

(I) 01 ou mais atestados relativos à Execução de serviços de manutenção/instalação elétrica 

prediais de baixa tensão. 

 

9.11.2. 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; 

9.11.3. 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. 

9.11.4. 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; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado devidamente registrado 

junto à entidade profissional competente (CREA). 

9.11.5. 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. 

9.11.6. 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. 

9.11.7. 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. Nenhum representante, 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. 

 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.13. 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 
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regularidade fiscal, 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. 

9.14. 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.  

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, A Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) 

HORAS a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. O desconto deverá ser expresso no seguinte formato XX,XX %, e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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10.7. - O BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) MÁXIMO ADMISSÍVEL A SER 

APLICADO NOS CONTRATOS DECORRENTES DESSA LICITAÇÃO SERÁ DE 22,12% 

(ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013); PROPOSTAS COM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO 

ESTIPULADO (10%) NÃO SERÃO ACEITAS SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 

 

11. DOS RECURSOS. 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 
 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento A Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO 

DO PORTAL DE COMPRAS DO CIMPAR, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 
 

14. DA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. Observado o disposto 

no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da entrega do objeto será realizada por 

representante da Administração do Município Contratante especialmente designado para acompanhar 

e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços/Desconto, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 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 assinada e 

devolvida no prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, a contar da data de seu recebimento. 

 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

 

16.1. Após a homologação da licitação, e em sendo realizada eventual contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente pelos municípios contratantes. 
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16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, quando solicitado por qualquer 

dos municípios consorciados, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 

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

16.2.1. 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 05 (CINCO) dias, 

a contar da data de seu recebimento. 

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

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

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

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

16.3.3. 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. 

16.3.4.  

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 

mesmo e poderá ser prorrogado nos termos da lei, se cabível. 

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 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. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 
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18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

 

20. DO PAGAMENTO. 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços/desconto, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 

empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 

limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Contratante, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas 

previstas. 

 

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 

as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa 
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aceita pela Administração publica, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 

05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da 

Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 

devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

21.5. Serão publicadas na sitio eletrônico do consórcio e em jornal de grande circulação regional do 

Consórcio, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação 

perante a Administração Pública. 

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de 

ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES 

PRÁTICAS: 

 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 

a execução do contrato.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 

 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão aumentar seus descontos ao 

patamar da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 

a fase competitiva. 
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22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

23.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA 

ELETRÔNICA no sistema www.licitacimpar.com.br. 

23.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 

Públicas no endereço eletrônico www.licitacimpar.com.br. 

23.6. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 

salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 

ordem geral, serão cadastradas no sítio www.licitacimpar.com.br, sendo de responsabilidade dos 

licitantes, seu acompanhamento. 

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela proponente. 

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada 

para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de 

estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 

administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar o Edital). 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela 

Pregoeira. 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente, das 

08 às 17h, na Administração do CIMPAR 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.12. O CIMPAR, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, 

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

24.14.  Este edital não pode ser objeto de adesão ou “carona” de munícipios não consorciados ao 

CIMPAR. 

24.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitacimpar.com.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço 

Avenida Rui Barbosa, 642, Santa Terezinha, Juiz de Fora, MG CEP 36.045-410, nos dias úteis, no 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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horário das 13:00 às 17:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.16.  - O BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) MÁXIMO ADMISSÍVEL A SER 

APLICADO NOS CONTRATOS DECORRENTES DESSA LICITAÇÃO SERÁ DE 22,12% 

(ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013), PROPOSTAS COM PERCENTUAL ACIMA DO 

ESTIPULADO NÃO SERÃO ACEITAS SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 

24.17. Considerando a realidade financeira dos municípios consorciados, o DESCONTO MÍNIMO A 

SER OFERTADO PELO LICITANTE SERÁ DE 10% SOBRE TODOS OS PREÇOS FIXADOS 

NA TABELA SINAPI DE FORMA LINEAR. PROPOSTAS COM PERCENTUAL INFERIOR 

AO ESTIPULADO NÃO SERÃO ACEITAS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 

24.18.  Municípios consorciados: Andrelândia/MG, Aracitaba/MG,  Argirita/MG, Astolfo Dutra/MG, 

Belmiro Braga/MG, Bias Fortes/MG, Brás Pires/MG, Cajuri/MG, Comendador Levy Gasparian/RJ, 

Coronel Pacheco, Dona Euzébia, Ewbank Da Câmara, Goianá, Guarani, Lima Duarte/MG, Matias 

Barbosa/MG, Miraí/MG, Oliveira Fortes/MG, Pedro Teixeira/MG, Piau/MG, Piraúba/MG, Presidente 

Bernardes/MG, Rio Novo/MG, Rio Pomba/MG, Rodeiro/MG, Santana Do Deserto/MG, Santa Bárbara 

Do Monte Verde/MG, Santa Rita Do Jacutinga/MG, Simão Pereira/MG, Tabuleiro/MG, Tocantins/MG, 

Valença/RJ,S. J. Nepomuceno, Leopoldina/MG, Cataguases/MG, Liberdade/MG, assim como outros 

que vierem a se consorciar na vigência da ata de registro. 

24.19.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

• TERMO DE REFERÊNCIA 

• MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

• MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO; 

• MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

• MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

• MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 

• MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

• DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

• MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

• MINUTA DO CONTRATO. 

 

Juiz de Fora/MG, em 21 de Fevereiro de 2022. 

 

 

Danielle Mendes Moratório 

Pregoeira  

 

Paulo César Santos Neves  

Secretário Executivo 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº06/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022 

 

1. OBJETO 

 

1.2. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUNS DE BAIXA COMPLEXIDADE, 

CONTIDOS NA TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI-CEF 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. 

 

1.1. DA CONTRATAÇÃO  

A contratação dos serviços deverá ser precedida de licitação na forma de PREGÃO ELETRÔNICO, 

pelo critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NA TABELA SINAPI3, com fundamento 

no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores, 

na Lei Federal n°. 10.520/02 e demais legislações aplicáveis. 

2. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO 

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 e logradouros 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, 

 
3 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção CivilReferência em preços e custos 

estabelecida pelo Decreto 7.983/2013 
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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. 

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. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 

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. 

2.9. Considerando as características em comum das necessidades de serviços nos municípios 

consorciados são estes os atestados técnicos que podem atestar a capacidade pelo licitante: (A) 01 ou 

mais atestados relativos à execução de obras ou serviços em edificações;  (B) 01 ou mais atestados 

relativos à execução de obras ou serviços de acessibilidade4;  (C) 01 ou mais atestados relativos à 

execução de obras ou serviços em estruturas metálicas para edificações;  (D) 01 ou mais atestados 

relativos a concreto estrutural e lançamento;  (E) 01 ou mais atestados relativos à execução de fundações 

superficiais e profundas; (F) 01 ou mais atestados relativos à manutenção/obra em redes de 

abastecimento de água e esgoto sanitário; (G) 01 ou mais atestados relativos à execução/obra de 

edificações em alvenaria; (H) 01 ou mais atestados relativos à execução de obras de pavimentação 

poliédrica/bloquete;  (I) 01 ou mais atestados relativos à Execução de serviços de manutenção/instalação 

elétrica prediais de baixa tensão. 

 

3. DOS PREÇOS 

3.1. Como não existe um diagnóstico preciso de áreas a serem manutenidas/construídas – considerando 

ainda que o serviço 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, por 

estimativa, o índice do FPM dos municípios; 

Municípios Índice FPM Valor Estimado Por Município 

Andrelândia 0.8 R$ 1.000.000,00 

Aracitaba 0.6      R$     800.000,00 

Argirita 0.6      R$     800.000,00 

Astolfo Dutra 1.0 R$ 1.200.000,00 

Belmiro Braga 0.6      R$    800.000,00 

Brás Pires 0.6      R$    800.000,00 

Carvalhos 0.6      R$    800.000,00 

Cataguases 2.6 R$ 3.000.000,00 

Chácara 0.6      R$    800.000,00 

Comendador Levy Gasparian 0.6      R$    800.000,00 

Coronel Pacheco 0.6      R$    800.000,00 

Dona Euzébia 0.6      R$    800.000,00 

Dores do Turvo 0.6      R$    800.000,00 

 
4 LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Ewbank da Câmara 0.6      R$    800.000,00 

Goianá 0.6      R$    800.000,00 

Guarani 0.6      R$    800.000,00 

Itamarati de Minas 0.6      R$    800.000,00 

Juiz de Fora 4.0 R$ 3.100.000,00 

Leopoldina 2.2 R$ 2.500.000,00 

Lima Duarte 1.0 R$ 1.200.000,00 

Matias Barbosa 1.0 R$ 1.200.000,00 

Oliveira Fortes 0.6      R$    800.000,00 

Pedro Teixeira 0.6      R$    800.000,00 

Piau 0.6      R$    800.000,00 

Piedade do Rio Grande 0.6      R$    800.000,00 

Pirapetinga 0.8 R$ 1.000.000,00 

Rio Novo 0.6 R$    800.000,00 

Rio Pomba 1.2 R$ 1.400.000,00 

Rio Preto 0.6      R$    800.000,00 

Rodeiro 0.6      R$    800.000,00 

Santa Barbara do Monte Verde 0.6      R$    800.000,00 

Santa Rita do Jacutinga 0.6      R$    800.000,00 

Santana do Garambéu 0.6      R$    800.000,00 

Santana do Deserto 0.6      R$    800.000,00 

Santo Antônio do Aventureiro 0.6      R$    800.000,00 

Santos Dumont 2.0 R$ 2.000.000,00 

São João Nepomuceno 1.4 R$ 1.600.000,00 

Simão Pereira 0.6 R$    800.000,00 

Tabuleiro 0.6      R$    800.000,00 

Tocantins 1.0 R$ 1.200.000,00 

Valença 2.6 R$ 3.000.000,00 

TOTAL  R$ 45.800.000,00 

 

 

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas para atender a esta licitação deverão estar programadas em dotação orçamentária própria 

de cada ente consorciado, prevista no orçamento dos municípios consorciados para o exercício de 

2022. 

5. DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência da prestação destes serviços será de 12 (doze) meses, prorrogáveis, se cabível, na forma 

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

participante, 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 

 

5.1. O critério de julgamento da licitação deverá ser pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

ofertado sobre a tabela do SINAPI, sendo o DESCONTO MÍNIMO A SER OFERTADO PELO 

LICITANTE SERÁ DE 10% SOBRE TODOS OS PREÇOS FIXADOS NA TABELA SINAPI DE 

FORMA LINEAR. 

 

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, obtido com o desconto ofertado vencedor do 

certame. 

 

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 referência 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. 

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 
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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, LIMITANDO ESTE AO MÁXIMO DE 22,12% (ACÓRDÃO 

TCU Nº 2622/2013) 

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 pelo gestor do contrato para 

que providencie a correção dentro dos prazos já citados nas cláusulas anteriores; 

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 e 

recursos humanos necessários à execução dos serviços contratados 

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 e tendo a anuência expressa do contratante. 

 

http://web.caixa.gov.br/casa/sinapi/index.asp?menu=0)


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

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: 

 

9.1.1 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; 

 

9.1.2 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 
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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. 

 

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. 

 

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 de Minas Gerais, 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. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 

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

tabela SINAPI, com o desconto aplicado linearmente em todos os itens que a compõe, o qual servirá de 

base durante toda a vigência contratual; 

12 DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

Será de obrigação da contratada possuir em seu quadro técnico-profissional, responsáveis técnicos e/ou 

membros da equipe técnica, entendendo-se como tal, 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), devidamente habilitados e 

registrados junto ao CREA/CAU, a fim de garantir as boas práticas de construção civil exigidas na 

Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

13 DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO 

 

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

consórcio:  
Andrelândia Matias Barbosa 

Aracitaba Oliveira Fortes 

Argirita Pedro Teixeira 

Astolfo Dutra Piau 

Belmiro Braga Piedade do Rio Grande 

Brás Pires Pirapetinga 

Carvalhos Rio Novo 

Cataguases Rio Pomba 

Chácara Rio Preto 

Comendador Levy Gasparian Rodeiro 

Coronel Pacheco Santa Barbara do Monte Verde 

Dona Euzébia Santa Rita do Jacutinga 

Dores do Turvo Santana do Garambéu 

Ewbank da Câmara Santana do Deserto 

Goianá Santo Antônio do Aventureiro 

Guarani Santos Dumont 

Itamarati de Minas São João Nepomuceno 

Juiz de Fora Simão Pereira 

Leopoldina Tabuleiro 

Lima Duarte Tocantins 

 Valença 
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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; 

 

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; 
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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; 

 

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. 
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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; 

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

 

15.4 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 SUBCONTRATAÇÃO 

 

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

anexos: 

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

e das razões da escolha; 

 

16.2 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. 

 

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

Contrato; 

 

16.4 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. 

 

16.5 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; 

 

16.6 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. 

 

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 5% do valor global do contrato, cabendo-lhe optar 

entre as modalidades previstas no artigo 56 da lei 8.666/93. 
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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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 

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. 

 

 

Juiz de Fora, 21 de Fevereiro de 2022. 

 

Paulo César Santos Neves 

Secretário Executivo 
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

SESSÃO PÚBLICA: 08/03/2022, ÀS 10H01MIN (Dez horas e um minuto). 

 

LOCAL:   

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 
NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSC. EST.: 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

 

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. 

• O BDI máximo a ser aplicado será de 22,12% (ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013) 

 
 

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 CIMPAR 

 

 

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

( ..........por cento) 

 

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 

 

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, 

BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, 
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PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E 

ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O 

ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA-CIMPAR, E AINDA 

CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

5 O PERCENTUAL DE DESCONTO OBTIDO ENTRE O PREÇO OFERTADO E O PREÇO 

GLOBAL DO LOTE, SERÁ APLICADO LINEARMENTE EM TODOS OS ITENS DO LOTE, 

EVITANDO ASSIM EVENTUAL DISCREPANCIAS NAS PLANILHAS DE PREÇOS. 

 

LOCAL E DATA 

 

_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

 

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM DESCONTOS 

INFERIORES A 10% E/OU BDI SUPERIOR A 22,12%. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 

EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

AO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA-

CIMPAR 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. 

 

 

_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO ASSINADO, NA 

QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ___________________, CNPJ 

___________________, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE 

QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À 

QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE 

EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 

 

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A 

IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 

97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES. 

 

 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 

 

 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO DE 

SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA 

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA FINS 

DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 

ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR 

DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO 

EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

 

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE 

APRENDIZ ( )5. 

 

 

............................... 

(DATA) 

 

 

 

................................. 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

(MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO 

REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 

LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 04/2022-SRP, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 

299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: 

 

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-

SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO 

DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 

INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE 

POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP, POR QUALQUER 

MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA 

DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA 

DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU 

INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO 

PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP ANTES 

DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU 

INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE 

DO CIMPAR, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;  

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E 

QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 

 

.................., ..... DE ..........   DE 2022. 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), 

ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO 

REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA 

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, 

SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 

LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 

LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 2006. 

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES 

DESTA, SER: 

 

(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E 

ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS 

POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º 

DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 E 

IGUAL OU INFERIOR A  4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS 

E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA 

DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE 

ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO 

ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, 

OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  

 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR 

FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

 

AO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA-

CIMPAR 

A PREGOEIRA / EQUIPE DE APOIO  

 

 

A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR INTERMÉDIO 

DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE Nº...................... E DO CPF Nº ......................., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO 

MUNICÍPIO DE _______________/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E 

MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER 

RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  

 

 

 

________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 

 

 

 

 

 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO. (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

 

A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., 

LOCALIZADA À ..........................................., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 

10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE 

CERTAME LICITATÓRIO NA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO 

VALE DO PARAIBUNA-CIMPAR – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

 

 

 

 

 

  ........, ......... DE ...................   DE 2022. 

 

 

 

_______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

     

Nome/Função/CPF 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FUTURA INSTALAÇÃO OU 

DECLARAÇÃO INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _________________________ CNPJ nº___________________/____ sediada 

(endereço completo)  

___________________________________________________________________ por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, declara expressamente que instalará escritório na região do 

consócio, em quaisquer dos seus municípios, onde ocorrerá a prestação de serviços e manterá a 

instalação com aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a plena execução 

contratual, a ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da vigência do 

primeiro contrato, em cumprimento ao disposto no Anexo I - Termo de Referência. 

 

 

 

Município de __________de __________ 2022. 

 

 

 

Responsável pela Empresa 

Nome/Função/CPF 
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ANEXO X – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº__________________, por meio do seu 

Representante Legal, abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre 

todas as informações técnicas e outras relacionadas à CONTRATANTE e seus Munícipes. 

 

Por este Termo de Confidencialidade compromete-se: 

 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;  

2. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso;  

3. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as 

pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a 

ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações 

fornecidas; 

 4. Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica a abaixo assinada ciente 

de todas as sanções judiciais que poderão advir.  

 

 

Local e Data:________________,_______/_____/2022  

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

RG Nº___________________  

CPF Nº__________________ 
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ANEXO XII– DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal da licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessada em participar do Edital de _____________/2022, Processo_________/2022 DECLARO, 

sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou 

interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante 

ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) A licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no 

presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas;  

f) O representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
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DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:  

 

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada;  

  

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei;  

 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

 

IV – No tocante a licitações e contratos:  

a) Frustrar ou fraudar, mediante contrato, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;  

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no 

ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública. 
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V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, 

ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

 

(Local e data). 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

Cargo: 

Carteira de identidade nº: 

CPF nº   
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ANEXO XII  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 06/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. 

 

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 José Maria Novato, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2022, publicada no ...... de ...../...../2022, processo 

administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 

nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 

atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE BAIXA 

COMPLEXIDADE, 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 ESTABELECIDAS NOS 

MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 

DO VALE DO PARAIBUNA – CIMPAR, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO EDITAL que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DO DESCONTO REGISTRADO 

 

2.1. O desconto registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

  

• O DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA SINAPI SERÁ DE ................... 

• O BDI MÁXIMO A SER APLICADO NOS CONTRATOS DECORRENTES DESTA 

ATA SERÁ DE 22,12%. 
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3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

3.1. Não será admitida a adesão de municípios não consorciados ao CIMPAR à ata de registro de preços 

decorrente desta licitação. 

 

4. VALIDADE DA ATA. 

 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo 

ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO. 

 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade do desconto registrado nesta Ata, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

5.2. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

 

5.2.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

5.2.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

5.2.3. Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese deste se tornar inferior àqueles 

praticados no mercado; ou 

 

5.2.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

5.3. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

5.4. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO 

SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE 

PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E 

JUSTIFICADOS: 

 

5.4.1. Por razão de interesse público; ou 

5.4.2. A pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES. 

 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

53 

 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 

hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no 

qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 

art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento 

do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS. 

 

7.1. As condições gerais do serviço, tais como as formas de execução, as obrigações da Administração 

e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo 

de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata 

de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

7.4. O percentual de desconto obtido será aplicado linearmente em todos os itens da tabela SINAPI, 

evitando assim eventuais discrepâncias nas planilhas de preços. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX, ___ de _________ de 2022. 

 

Representante legal do órgão gerenciador 

 

 

 representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2022 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O MUNICÍPIO DE ............................... por intermédio do(a) .................................... (órgão) 

contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... 

/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo PREFEITO 

MUNICIPAL, Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida 

pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto 

nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Pregão nº ....../20...., por Sistema de Registro de Preços nº  0000/2020,  mediante as cláusulas e condições 

a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ................................ conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3. Discriminação do objeto: ................................ 

 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 

na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, 

§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 

 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 

 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 

 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital. 

 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 

do Edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 

 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS 

SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO: 

 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 

 

13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 

 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 

 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 

 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de XXXXXXX/UF para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei 

nº 8.666/93. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

 

 

XXXXXXX/UF, .......... de.......................................... de 2022. 

 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 


