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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2016 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/2016 
HORÁRIO: 9:00 horas 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  sec.obras@santaluzia.mg.gov.br 
 
 
  O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ n.º 18.715.409/0001-50, 
por meio da Secretaria Mun. de Obras, com sede na Av. VIII, nº: 50, B. Carreira Comprida, 
Santa Luzia/MG, torna público que, devidamente autorizada pelo Secretário Municipal de 
Obras, Sr. Alexsandro Wnuk, portador do CPF nº 935.205.226-91,  no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.073, de 30 de novembro de 2015, na forma do 
disposto no processo administrativo n.º 033/2016, fará realizar, no dia 28 de abril de 2016, 
às 9:00 horas, na Superintendência de Compras e Licitações, na Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, situada na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG,  
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme ANEXO I – Termo de 
Referência do Objeto, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 
10.520/2002, no Decreto Municipal 3.021/2015, Decreto Municipal 3.022/2015, na Lei nº 
8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 e, ainda, observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas. 
 
 
1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por 
eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas na Imprensa 
Oficial de Minas Gerais e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 
formulação das propostas. 

1.2 O edital se encontra disponível através solicitação por e-mail: 
sec.obras@santaluzia.mg.gov.br, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa 
mediante a doação de uma resma de papel A4, na Secretaria Municipal de Obras de Santa 
Luzia. 
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1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 
acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus 
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no 
seguinte endereço: Avenida VIII nº 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – MG , de 9:00 
horas até 16:00 horas; 

1.3.1 Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no 
item 1.1. 

1.4 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Avenida VIII nº 50 – Carreira 
Comprida – Santa Luzia – MG , de 9:00 horas até 16:00 horas. 

1.5 Caberá a Autoridade Superior do Município, auxiliada pela Comissão de Pregão, 
decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os 
interessados, observado o disposto no item 1.1. 
 
 
2 DO OBJETO 
 

2.1 A presente licitação tem por objeto a formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
pelo prazo de 12 meses, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA. 

 
2.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir os itens 
relacionados dos licitantes vencedores, nem as quantidades indicadas no Anexo I, podendo 
a Administração, até mesmo, realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos 
termos do art.15, § 4º, da Lei 8.666/93 e art. 15 do Decreto 3.020/2015. 
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3  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar deste Pregão Presencial Empresas especializadas cujo objetivo 
social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, 
observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive 
quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.  
 
3.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o 
controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a 
participação de licitante que tenha recebido punição de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, III e IV, da Lei 
8.666/93. 
 
3.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas 
arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
4 DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
4.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão, conforme os 
valores constantes no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital é de:  
R$ 16.518.363,39  (Dezesseis milhões quinhentos e dezoito mil trezentos e sessente e três 
reais e trinta e nove centavos) 
 
4.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando o Município de 
Santa Luzia a utilizá-lo integralmente.  
 
5 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
5.1 A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e 
realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 3.021/2015 que 
regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.  
 
 
5.2 Declarada à abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  
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6 DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
 
6.1 As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por seu 
representante legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem 
os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame e somente estes poderão atuar em nome da Licitante.  
 
6.2 No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à 
existência dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos 
documentos, cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada, 
conforme abaixo:: 
 
6.2.1 Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou 
assemelhada deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à 
administração e gerência da sociedade, apresentar: 
 

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;  
 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de 
empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência da sua investidura;  

 

6.2.2 Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente; 
 

b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo 
ANEXO III, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
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c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de 
empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.  
 

6.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro 
no momento da licitação, fora de qualquer envelope. 
 
6.4 No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as 
conferências necessárias; 
 
6.5 Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido 
incluída em qualquer dos envelopes – DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇO - 
será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a 
retirada dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o 
envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.   
 
6.6 Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances 
verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos 
representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.   
 
6.7 As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se 
efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no 
envelope de proposta. 
 
6.8 Será admitido mais de um representante para cada licitante, facultado ao pregoeiro 
reduzir este número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.  
 
6.9 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 
Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.   
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7 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
E DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
7.1 Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de 
participar de licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, 
nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO V, sem inseri-la em 
quaisquer dos envelopes.  
 
7.2 Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para 
utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar ao Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na 
forma do ANEXO VI, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em 
nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.  
 
7.3 Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se 
valer da vantagem prevista.  
 
7.4 Na hipótese do licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente 
preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão 
Pública, devendo ser assinado pelo representante legal do licitante que foi devidamente 
credenciado.    
 
7.5 Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita 
sua conferência e posterior rubrica. 
 
7.6 No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local 
próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubrica, 
aos participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.   
 
 
8  DOS ENVELOPES 
 
8.1 A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus 
Documentos de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados 
ou lacrados), constando na parte externa os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 – PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 – PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
 
9 DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
9.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do 
ANEXO II – Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante 
legal.  
 
9.2 A proposta deverá ainda: 
 

a)  Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, 
número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato. 

 
b) A proposta de preço deverá conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as 

marcas, bem como modelos e/ou referência do mesmo (part number), com a 
indicação do número do lote ou item, no caso da licitação ser por lote, a indicação 
do código correspondente a cada item que compõe o lote, com base Anexo I – Termo 
de Referência do Objeto.  

 
c) A indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total e, finalmente, o valor 

total do lote, na hipótese da licitação ser por lote, com base Anexo I – Termo de 
Referência do Objeto.  

 
d) O oferecimento pelo licitante do lote ou item indicado implica em aceitação e entrega 

de todos os itens descritos no lote, ou do próprio item, conforme TERMO DE 
REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer 
restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.   
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e) É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais 
lotes/itens que compõem o objeto deste Edital 

 
f) Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.  
 
g) Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.  
 
h) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 

indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os 
custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em perfeitas 
condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de 
itens faltantes.  

 
i) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação.  
 
j) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.  

 
k) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 
 
l) A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, 

sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 
financeiro. 

 
m) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 

02 (duas) casas decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por 
extenso, não podendo ser igual a zero.  

 
9.3 No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os 
preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.  
 
9.4 Caso o licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preço será 
desclassificada.  
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9.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
9.6 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
9.7  A Proponente deverá observar os REQUISITOS DA PROPOSTA, descritos no item 6 
do Termo de Referencia – ANEXO I, parte integrante deste edital. 
 
 
10  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 
10.1 O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do 
parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL e ainda, 
ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração 
atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) 
que obtiver(em) o menor preço por lote/item, consoante as especificações do Anexo I – 
Termo de Referência do Objeto.  O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja 
proposta for considerada vencedora. 
 
10.2 Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da 
proposta de menor preço e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores 
até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.  
 
10.3 Se não houver pelo menos 3 (três) ofertas de acordo com  o subitem anterior, serão 
proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que 
apresentarem as melhores preços, até no máximo de 3 (três) ofertas, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 
 
10.4 O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de 
novo lance, nos moldes do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 
Municipal nº 3.022/2015. 
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10.5  Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o 
disposto no art.3º, §2º da Lei 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional. Na 
hipótese de persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas 
dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas 
ou empresas de pequeno porte. 
 
10.6 Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao 
menor preço. 
 
10.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes deste Edital. 
 
10.8 O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem 
como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia 
comunicação às licitantes e expressa menção na ata de Sessão.  
 
10.9 O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta 
com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se 
dar em público e formalizada em ata. 
 
10.10 Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias do proponente que a tiver formulado. 
 
10.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo 
manifestação imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no 
artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2002 e artigo 12, XVIII do Decreto Municipal nº 3.021/2015. 
 
10.12 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
10.13 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.  
 
10.14 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
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10.15 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
Proposta específica prevalecerão as da Proposta. 
 
10.16 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
 
11 DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
11.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital. 
 
 
12  DA HABILITAÇÃO 
 
12.1  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
12.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 
conforme o caso, os seguintes documentos:  

 
a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
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f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, 
deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas 
naturais incumbidas da administração; 

 
g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem 

como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei 
nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa. 

 
12.2  DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
12.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 
 

a)  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
b)  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;    
 
c)  A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela  Receita Federal do 
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante; 

 
d)  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão 

negativa ou positiva com efeitos de negativa; 
 
e)  Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da 

certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, 
pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal. 

 
f)  Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação 

regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT).  
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12.2.2  A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação 
de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos. 
 
12.3  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
12.3.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física.  
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço 
patrimonial deverá ser apresentado observando-se o regime de competência nos 
termos da Resolução CFC 750/93. Será permitida a apresentação de balanço 
intermediário, devidamente registrado na Junta Comercial. 
 

c) Comprovação que possui Capital Social mínimo de 10% do Valor Global estimado 
para esta contratação, mediante a apresentação do Contrato Social e/ou Estatuto 
Social da Licitante. 
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12.4  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
12.4.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:  
 

12.4.1.1.Comprovação de que a Licitante possui, em seu quadro permanente, profissional de 

nível superior detentor de atestado de capacidade técnica. A declaração da Licitante deverá 

indicar o nome do profissional e preencher os seguintes requisitos: a) Estar acompanhada de 

um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome 

do profissional, comprovando a execução, pelo profissional indicado, dos serviços constantes 

do edital: 

 

• Roçada Manual  

• Roçada Mecânizada  

• Capina Manual em vias pavimentadas  

• Capina Manual em vias não  pavimentadas  

• Varrição manual de vias e logradouros  

• Fornecimento e assentamento de tubos de PVC,tipo "Rib-Loc",em rede de drenagem:  

DN 800 mm 

 

12.4.1.2. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão 

de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada de um 

dos documentos relacionados abaixo:  

 

a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou  

b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou  

  c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome 

do detentor do Atestado da Capacidade Técnica.  
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12.4.1.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa e do Responsável 

Técnico, por meio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA, que contenham os seguintes serviços constantes do edital, em quantidade 

não inferior  a 50% dos quantitativos estimados no item 1.2 do Anexo I do presente edital: 

 

• Roçada Manual; 

• Roçada Mecânizada; 

• Capina Manual em vias pavimentadas; 

• Capina Manual em vias não  pavimentadas; 

• Varrição manual de vias e logradouros; 

• Fornecimento e assentamento de tubos de PVC,tipo "Rib-Loc",em rede de drenagem:  

DN 800 mm. 

 
12.4.1.4.  As licitantes poderão visitar o local onde serão executados os serviços, objetivando 

a elaboração de suas propostas, ocasião em que será fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia o Atestado de Visita Técnica. 

  

O Atestado de Visita Técnica a que se refere o item anterior deverá ser datado e assinado 

pelo representante da Prefeitura Municipal de Santa Luzia quando do encerramento da visita 

dos licitantes. 
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Observação:  

 

- A comprovação da inscrição do Responsável Técnico – RT, no CREA, se fará 

exclusivamente mediante a apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação, em 

dia, emitida por aquele Conselho.  

 

- A comprovação da inscrição da empresa, no CREA, se fará exclusivamente mediante a 

apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação, em dia, emitida por aquele 

Conselho.  

 

12.4.1.4. Declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional 

competente, do responsável técnico (engenheiro) que acompanhará a execução dos serviços 

de que trata o objeto deste Pregão;  

 

12.1.4.5 Apresentar Carta de Compromisso de Fornecimento de Sistema de Fiscalização 

Eletrônica de Serviços, conforme modelo constante no Anexo X, afirmando disponibilizar 

tecnologia de monitoramento, conforme as especificações do Projeto Básico, para rastrear 

todos os veículos e equipamentos envolvidos na operação objeto desta Licitação. 

 

12.1.4.6 Apresentar cópia do certificado do Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001: 

2008, com validade na data da licitação. 

 

12.4.1.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar: 

 

a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

c) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  
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d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;  

f) Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº 1, 

quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e:  

g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria 

natureza, não apresentam prazo de validade, como é o caso dos atestados de capacidade 

(responsabilidade) técnica.  

 

 
12. 5  DECLARAÇÕES 
 
12.5.1 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
12.5.1.1 Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar declaração, na forma do Anexo IV, de que não possuem em seus 
quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal. 
 
12.5.1.2  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas 
emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item 
anterior. 
 
12.5.2. ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
12.5.3. ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
12.6  DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES 
 
12.6.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-
se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
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12.6.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial 
ou de cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo 
Pregoeiro, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
12.6.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde 
que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade. 
 
12.6.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em 
seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.  
 
12.6.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação 
a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou 
desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso o Pregoeiro tome 
conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que 
comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as 
disposições contidas no Edital. 
 
 
13  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
13.1 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, 
também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
13.2 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
13.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro considerar o proponente 
inabilitado.  
 
13.4 Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser 
saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da 
informação efetuada através de sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.  
 
13.5 Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do 
proponente. 
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14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO TERMO DE COMPROMISSO: 
   
14.1 Uma vez homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a 
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas.  
 
14.2 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação 
endereçada diretamente ao(s) licitante(s) vencedor(es), dentro do prazo de validade da sua 
proposta.  
 
14.3 Após a convocação mencionada no item anterior, o(s) licitante(s) terá(ão) o prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, para assinar(em) a Ata de 
Registro de Preços.  
 
14.4 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da(s) 
licitante(s). 
 
14.5 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas no Art. 7º da Lei Federal 
10.520/2002.  

14.6 Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do parágrafo 
único do artigo 12 do Decreto Municipal nº 3.020/2015, propor a assinatura da Ata nos 
termos da proposta vencedora.  
 
14.7 Caso o segundo colocado não aceite firmar a Ata nos termos da proposta vencedora, 
será facultado ao Município de Santa Luzia analisar a oferta deste e das subsequentes, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação. 
 
14.8 O licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas 
neste edital. 
 

14. 9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.   
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15 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

15.1 Ao preço do 1º colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto 
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade 
total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:  

a) o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão 
oficial de publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura de Santa Luzia e ficarão disponibilizados 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços;  

b) quando das contratações decorrentes do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem 
de classificação das empresas constantes da Ata de Registro de Preços 

c) os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de 
contratação, recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 
proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 

15.2  Excepcionalmente, a critério do Órgão Gerenciador, quando a quantidade do primeiro 
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de 
qualidades ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as 
ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. 

15.3  O Órgão Gerenciador realizará, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no 
mercado para os itens objeto da presente licitação e verificar adequação dos valores 
registrados em Ata. Na hipótese de o valor registrado se mostrar superior ao de mercado, 
aplicar-se-á o disposto nos subitens 16.2 e 16.3. 

 
16  DA REVISÃO DOS PREÇOS  
 

16.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 

16.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.  
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16.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

16.4 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

16.5 Os valores revisados serão publicados no Diário Oficial. 
 
 
17  VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
17.1  O prazo de validade de Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 meses, 
contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial, computadas neste período 
eventuais prorrogações. 
 
17. 2  Os contratos resultados do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas 
no instrumento convocatório e respectivos contratos decorrentes, obedecido o disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.3  É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, parágrafo 4º da Lei 
8666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, não podendo 
ultrapassar o prazo máximo de 12 meses, na forma do subitem 17.1. 
 
 
18  DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

18.1 A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto municipal nº 
3.020/2015 e na Lei nº 8.666/1993. 
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18.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preço, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem registrados, obedecida a ordem de classificação. 

18.3 Caberá ao fornecedor do material beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas 
quantidades registradas em Ata, Comissão Permanente de Licitação desde que este serviço 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

18.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 

 

19 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

19.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas na ata 
de registro de preço; 
 
19.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir 
e pertinentes à execução do presente contrato; 
 
19.3 Exercer a fiscalização do contrato; 
 
19.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 
edital e na ata de registro de preço. 
 
 
20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
20.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, quando 
solicitados; 
 
20.2 Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluídas no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro 
e descarregamento das mercadorias; 
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20.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 
providências cabíveis; 

20.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 
desconformes com as especificações;  

20.5 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta 
ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 
 
 
21 DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

21.1 O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou 
em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

21.2 O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e 
deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório 
e legislação específica.  

21.3 Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração 
ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.  

21.4 Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas. 

21.5 O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações 
decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula 
décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da 
subcontratação, sendo-lhe aplicáveis, assim como a seus sócios, as limitações convencionais 
e legais. 

 
22 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  
 
22.1 O prazo de entrega dos itens/lotes descritos no Anexo I – Termo de Referência do 
Objeto, será de até 5 dias corridos, contados da data do envio da Autorização de Compra, 
que será enviada via fax à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato.    
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22.2 Os itens/lotes desta licitação deverão ser entregues nos locais a serem definidos pela 
Secretaria Municipal de Obras de Santa Luzia , em dia útil (de 2ª a 6ª feira) e em horário 
compreendido entre 8:00 horas e 17:00 horas. 
 
22.3 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados ao 
Município de Santa Luzia, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas úteis, pelo e-mail sec.obras@santaluzia.mg.gov.br 
 
22.4 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for 
o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte. 
 
22.5 As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa 
dos originais. 
 
22.6  O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Obras de Santa Luzia de 
acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte 
forma: 
 

a) Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será 
realizado no ato da entrega dos itens/lotes na Sede da Prefeitura. 

b) Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de 
até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após verificada a 
conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referência deste 
Edital, com a consequente aceitação e/ou recusa. 

 
 
23 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
 
23.1 Todos os serviços/itens entregues serão inspecionados no ato do Recebimento 
Provisório, objetivando avaliar a conformidade do fornecimento com relação ao quantitativo e 
às especificações técnicas, comparando-os com as discriminações contidas nas Notas 
Fiscais que os acompanham e o contido na Proposta de Preços e documentos. 
 
23.2 Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a 
assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o 
transporte. 
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23.3  Após a Inspeção de Recebimento, o Secretário Municipal de Obras de Santa Luzia 
emitirá Certificado de Conformidade, onde constará o número da Nota Fiscal e declaração 
que indique que o(s) item(ns) recebido(s) está(ão) de acordo com a discriminação constante 
na mesma. 
 
23.4 Caso seja considerado que a discriminação constante da Nota Fiscal está insuficiente 
para assegurar a conformidade com as especificações técnicas, será feito no ato uma 
Discriminação Complementar ou Corretiva, documento este que deverá ser assinado pelas 
partes (fornecedor/adquirente) 
 
23.5 Os itens não aprovados deverão ser substituídos pela(s) empresa(s) Licitante(s), bem 
como deverá ser providenciada a complementação dos itens faltantes, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do envio, via fax pelo Município de Santa Luzia, do referido Termo de 
Recusa, no qual constarão as desconformidades com as especificações e/ou quantitativos. 
 
23.6 Os custos das substituições dos itens rejeitados e das entregas dos itens faltantes na 
sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia correrão exclusivamente por conta da(s) 
Licitante(s) vencedora(s). 
 
23.7 O fornecedor será responsável pela retirada dos itens não aprovados na sede da 
Prefeitura de Santa Luzia, bem como pela entrega dos itens em substituição e/ou faltantes, 
arcando com os referidos custos.  
 
23.8 Caso as substituições dos itens não aceitos não ocorram em até 5 (cinco) dias úteis, 
ou o novo fornecimento também seja rejeitado, estará(ão) a(s) Licitante(s) vencedora(s) 
incorrendo em atraso na entrega, sujeita(s) à aplicação das penalidades cabíveis. 
 
23.9 Após decorrido o prazo de avaliação, o Secretário Municipal de Obras de Santa Luzia  
emitirá o Certificado de Aceitação, que será encaminhado via fax à(s) ou e-mail empresa(s) 
Licitante(s), com a discriminação dos itens testados e aprovados.  
 
23.10 Os itens não aprovados serão listados em um Termo de Recusa, no qual constarão 
as desconformidades verificadas, que será encaminhado via fax à(s) empresa(s) Licitante(s), 
ficando esta(s) obrigada(s) a efetuar(em) a substituição dos referidos itens, cumprindo as 
mesmas condições estabelecidas quando da recusa na fase do Recebimento Provisório. 
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23.11 O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) adjudicatária(s) pelo 
perfeito estado dos itens fornecidos, cabendo-lhe(s) sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando de suas utilizações, sem quaisquer ônus financeiros para o  Município de 
Santa Luzia. 
 
 
24 DO PAGAMENTO 
  
24.1 Os pagamentos serão efetuados com recursos próprios do Município com dotação 
orçamentária  definir em razão da demanda pela contratação dos itens registrados nos 
termos da legislação em vigor. 
 
24.1.1 As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações 
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  
 
24.2 As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês serão pagas do 5º ao 10º dia 
útil do mês subseqüente, em parcela única ou parcelado, conforme cronograma de execução 
do contrato, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira 
contratada pelo CONTRATANTE,  contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do 
respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo. 
 
24.2.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 
agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo 
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela 
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 
outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

24.3 A(s) Nota(s) Fiscal(s) Eletrônica(s)1 – Nfe(s)/Fatura deverá(ão) ser entregue(s) 
juntamente com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) 
item(s) fornecido(s).  Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo MUNICÍPIO de SANTA LUZIA 
na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela 
empresa vencedora. 
 

                                                      

1 A Nota Fiscal eletrônica Inteligente – NFeI será emitida por meio da Internet  no endereço eletrônico 

http://www.santaluzia.mg.gov.br/iss-digital-2/, mediante a utilização de  senha e login fornecidos aos contribuintes 

durante o procedimento de cadastramento eletrônico.   
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24.4 - Ficam excluídos da obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal eletrônica– Nfe, os 
seguintes contribuintes:  
 
a) contribuintes profissionais autônomos que tenham o recolhimento da ISSQN efetuado 
através de tributação fixa;  
 
b) contribuintes pessoas físicas optantes pelo Regime Tributário do Simples nacional 
qualificados como Microempreendedor Individual – MEI, quando prestarem serviços para 
pessoas físicas.  
 
c) bancos e instituições financeiras, autorizadas pelo BACEN. 
 
24.5 A(s) NFe(s)/Fatura deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a 
divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.  
 
24.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
24.7 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Município de Santa 
Luzia, CNPJ: 18.715.409/0001-50, Inscrição Estadual:  Isento, endereço: Av. VII nº 50 – 
Carreira Comprida – Santa Luzia - MG. Telefone: (31)3641-5232 
 
 
24.8 No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ 
Fatura os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme 
Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
 
24.9 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou 
indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação 
ficando, ainda, o Município de Santa Luzia isento de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos. 
 
24.10 Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as 
Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
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24.11 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a 
sua contagem a partir da data da respectiva representação. 
 
24.12 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 
ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata 

die.    
 
 
25 DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
25.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 dias, 
contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da 
ordem de 5 %  (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer 
modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução 
satisfatória.  
 
25.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 
liberação.  
 
25.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 5 (cinco) dias, para que seja 
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.  
 
25.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor 
original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão 
administrativa do contrato.  
 
25.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as 
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento 
de recibo correspondente.  
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26 DOS RECURSOS 
 
26.1  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
26.1.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório. 
 
26.1.2 O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
26.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA  
  
26.2.1  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da 
síntese das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no 
prazo de 3 (três) dias úteis. 
 
26.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro 
concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
26.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
26.2.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
26.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do 
certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou 
insubsistentes não serão recebidos. 
 
26.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o 
Pregoeiro. 
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27 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
27.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas 
reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; 

27.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  

27.3 A sanção prevista na alínea b deste item poderá ser aplicada cumulativamente a 
qualquer outra. 

27.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

27.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  

27.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada 
à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir 
sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do 
Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

27.7  Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício 
do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do 
contratado. 
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27.8  A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do 
Prefeito de Santa Luzia e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do 
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.  

27.9  O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

27.10 Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar 
qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de 
que seja averbada a penalização no Registro Cadastral. 

27.11 Multa diária no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por 
cada equipamento que circular sem o sistema  de rastreamento e comunicação em pleno 
funcionamento, de acordo com o especificado no Termo de Referência, até a correção do 
problema; 

 

28 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

28.1  O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, ou 
no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

e) tiver presentes razões de interesse público, devidamente justificadas. 

28.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 
gerenciador. 

28.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
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29 DA VISTORIA DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
29.1 A vistoria ocorrerá em até 2 dias úteis anteriores a data de realização do certame, com 
agendamento prévio. O interessado, através do seu Engenheiro - Responsável Técnico, para 
os itens, devidamente registrado no CREA, deverá procurar o engenheiro ALEXSANDRO 
WNUK, na Secretaria de Obras do Município. O contato deve ser feito pelos telefones (31) 
98684-5220 ou (31) 3641-5232, para visitar o local do serviço para constatar as condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 
 
29.2 Sob pena de desclassificação, o representante responsável técnico credenciado pela 
licitante para efetuar a vistoria deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Obras do 
Município munido da carta de credenciamento da empresa, de acordo com o modelo 
constante no Anexo III, e deverá apresentar ao representante da Prefeitura os seguintes 
documentos: Carta de credenciamento emitida pela empresa; e Identidade profissional 
devidamente atualizada pelo CREA de origem, comprovando assim sua habilitação técnica. 
 
29.3 A declaração de vistoria deverá ser visada pelo servidor da Secretaria Municipal de 
Obras do Município que acompanhou o licitante na vistoria . 
 
29.4 As empresas interessadas deverão comparecer a visita técnica objetivando o 
conhecimento total das condições dos locais em que serão executados os serviços. A 
declaração de que trata o item 30.4 será entregue devidamente preenchida pela empresa 
licitante e visada pelo servidor da Secretaria Municipal de Obras, devendo a mesma 
obrigatoriamente compor o Envelope nº 01, sob pena de desclassificação. 
 
29.5 A Empresa que optar por não realizar a vistoria nos termos deste edital, deverão 
apresentar, no Envelope nº 01, em substituição a declaração de Vistoria constante do item 
29.3, declaração de que não efetuou a visita técnica e de que está ciente de todas as 
condições em que o objeto da presente licitação deverá ser executado e.entregue. 
 
30 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
30.1 É facultado ao Município de Santa Luzia, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) 
Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou 
revogar o Pregão Presencial. 
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30.2  É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
30.3  Fica assegurado ao Município de Santa Luzia o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
30.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
30.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
30.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
30.7 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, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
30.8 O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los 
após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.  
 
30.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 
 
30.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura dos 
Envelopes. 
 
30.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a 
obrigatoriedade de serem utilizados os serviços. 
 
30.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e 
incluir-se-á o dia do término.    
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30.13 As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas 
fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais 
pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
30.14 Integram este edital os seguintes anexos: 
 
Anexo  I - Termo de Referência do Objeto. 

Anexo  II - Modelo Proposta de Preço  

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento. 

Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

Anexo V - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação. 

Anexo VI - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP 

Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços a ser assinada  

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade. 

Anexo IX - Modelo de Declaração de Superveniência. 

Anexo X - Modelo de Carta de Compromisso de Fornecimento de Sistema de Fiscalização 

Eletrônica de Serviços. 

Anexo XI - Minuta do Contrato a ser assinado.  

 
30.15 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os 
princípios que informam a atuação da Administração Pública.  
 
30.16 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 
fatos.  
 
30.17 O foro da comarca de Santa Luzia é designado como o competente para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução 
dela decorrentes. 

Santa Luzia,    de            de 2016           
___________________________ 

Gilberto Moraes Junior 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016 

Termo de Referência 

I - OBJETO: 

Constitui o objeto desta licitação a Prestação de Serviços de Manutenção urbana no 
Município de Santa Luzia, compreendendo basicamente os seguintes itens: 

• Pintura de meio fio das vias 
• Remoção de barro em bocas de lobo 
• Roçada Manual 
• Roçada Mecânizada 
• Capina Manual em vias pavimentadas 
• Capina Manual em vias não  pavimentadas 
• Capina em áreas especiais 
• Varrição de áreas especiais 
• Varrição manual de vias e logradouros 
• Reforma e/ou substituição de meio fio 
• Reforma de passeio 
• Higienização de áreas especiais 

• Fornecimento e assentamento de tubos de PVC,tipo 
Rib-Loc",em rede de drenagem:  DN 800 mm, inclusive 
escavação,bota fora e  reaterro   

• Limpeza de dispositivo de drenagem superficial 
• Descida de água  
• Dissipador  
• Implantação do sistema fiscalização eletrônica dos 

serviços 
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1.2. Estimativa de Custos e Quantitativos 

Os custos estimados pela Administração Pública para execução dos serviços objeto do 
presente Termo de Referência foram obtidos utilizando como referência a Tabela SETOP, 
conforme discriminado abaixo: 

 

II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

Todos os equipamentos de grande porte como Caminhões, escavadeiras, tratores, 
retroescavadeiras, etc. bem como seus respectivos operadores são de fornecimento da 
CONTRATANTE. 

2.1. Pintura de meios-fios das vias públicas 

Definição 

Definem-se como serviços de pintura de meios-fios das vias públicas, a limpeza e pintura dos 
meios fios com utilização de solução de cal hidratada e fixador. 

Execução dos serviços 
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Os serviços serão executados utilizando emulsão de cal hidratada na proporção de 1:5 e 
demais componentes. 

Os serviços serão executados no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sábado, de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 

Os serviços de pintura serão realizados após a execução dos serviços de capina, raspagem e 
varrição dos locais. 

A execução será periódica,  assim  como  a  sua  manutenção,  obedecendo a  um roteiro pré-
estabelecido pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer ferramenta e materiais necessários ao 
perfeito desempenho dos trabalhos. 

Os serviços serão executados de acordo com ordens de serviços específicas emitidas pela 
fiscalização. 

Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários a execução dos serviços. 

Medição 

A medição dos serviços será por metro de meio fio efetivamente pintado. 

2.2. Remoção de barro em bocas-de-lobos 

Definição 

Define-se como serviços de limpeza de bocas-de-lobos a operação de desobstrução desses 
locais, removendo os detritos (terra, areia, folhas, papéis etc.) das seções de acesso ao 
sistema de escoamento de águas pluviais com depósito dos mesmos em lugares pré-
determinados. 

Execução dos serviços 

Os serviços serão executados no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sexta-feira, de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 
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Os resíduos deverão ser recolhidos e transportados ao destino final indicado pela Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia – MG no mesmo dia da execução dos serviços; 

A CONTRATADA deverá fornecer pessoal, equipamentos e ferramental necessários, em 
número suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos. 

Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários a execução dos serviços. 

Os locais de execução dos serviços deverão ser sinalizados bem como a utilização de EPC's 
(equipamentos de proteção coletiva) de modo a garantir a segurança dos funcionários e 
munícipes.  

Medição 

A medição dos serviços será por unidade de boca-de-lobo efetivamente limpa (desobstruída), 
inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado pela fiscalização. 

As bocas-de-lobos duplas serão medidas como duas unidades. 

2.3. Roçada manual  

Definição 

Definem-se como serviços de roçada a operação manual o corte de vegetação, visando 
deixar a área com um mínimo de vegetação cobrindo o solo. 

Execução dos serviços 

Os serviços de roçada serão executados através de ordens de serviços especificas emitidas 
pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

Os serviços serão executados no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sábado, de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 

Os resíduos provenientes da roçada deverão ser removidos por caminhão basculante e/ou 
caminhão carroceria para o local de destinação final determinado pela CONTRATANTE.. 
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Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme sua 
experiência em serviços de igual natureza. 

Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários a execução dos serviços. Empregam-se, onde forem tecnicamente viáveis, 
roçadeira costa) portátil, e/ou foice, conforme a localização da área a ser beneficiada e a 
experiência da CONTRATADA. 

Medição 

A medição dos serviços será por metro quadrado de área efetivamente beneficiada com os 
serviços de roçada manual, inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado pela 
fiscalização 

2.4 Roçada mecanizada  

Definição 

Definem-se como serviços de roçada a operação mecanizada o corte de vegetação, visando 
deixar a área com um mínimo de vegetação cobrindo o solo. 

Execução dos serviços 

Os serviços de roçada serão executados através de ordens de serviços especificas emitidas 
pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

Os serviços serão executados no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sábado, de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 

Os resíduos provenientes da roçada deverão ser removidos por caminhão basculante e/ou 
caminhão carroceria para o local de destinação final determinado pela CONTRATANTE.. 

Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão  de  
responsabilidade da  CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme sua 
experiência em serviços de igual natureza. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 

Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia/MG - CEP 33.045-090 40

Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários a execução dos serviços. Empregam-se, onde forem tecnicamente viáveis, 
roçadeira portátil, e/ou foice, conforme a localização da área a ser beneficiada e a experiência 
da CONTRATADA. 

Medição 

A medição dos serviços será por metro quadrado de área efetivamente beneficiada com os 
serviços de roçada mecânica, inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado 
pela fiscalização 

 

2.5. Capina manual em vias e/ou logradouros com pavimentação asfáltica, inclusive 
remoção dos resíduos para destinação final 

Definição 

Definem-se como serviços de capina manual a operação manual do corte e erradicação de 
vegetação rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos, na varrição dos locais 
capinados, aglutinação e remoção dos resíduos para o destino final indicado pela 
CONTRATANTE. 

Execução dos serviços 

Os serviços de capina manual serão executados nas vias de pavimentação asfáltica e através 
de ordens de serviços especificas, emitidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia — MG. 

Os serviços serão executados no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sexta-feira, de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 

Os resíduos provenientes da capina manual deverão ser removidos por caminhão basculante 
e/ou caminhão carroceria para o local de destinação final determinado pela CONTRATANTE 

Todo ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme sua 
experiência em serviços de igual natureza. 
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Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários à execução dos serviços. 

A contratada deverá desenvolver campanha educativa no sentido de que os proprietários 
mantenham a capina em frente às residências ou lotes. Desta forma, a limpeza é mais 
duradoura, fazendo com que os serviços de varrição sobressaiam, dando um ótimo aspecto 
de limpeza aos logradouros. 

Para as vias com pavimentação asfáltica, deverá ser capinada toda a extensão dos passeios 
mais 50 (cinqüenta) centímetros ao longo das sarjetas, do lado esquerdo e direito do trecho. 

Medição 

A medição dos serviços será por quilometro de eixo de via efetivamente beneficiada com os 
serviços de capina, inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado pela 
fiscalização. 

Quando as vias possuírem canteiro central e for necessário executar os serviços de capina, a 
medição dos serviços executados será a extensão de cada pista ,ou seja, a extensão de urna 
pista multiplicada por dois 

2.6.  Capina manual em vias e / ou logradouros  sem  pavimentação,  inclusive  
remoção dos resíduos para destinação final ; 

Definição 

Definem-se como serviços de capina manual a operação de corte e erradicação de vegetação 
rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos, na varrição dos locais capinados, 
aglutinação e remoção dos resíduos para o destino final indicado pela CONTRATANTE. 

Execução dos serviços 

Os serviços de capina manual serão executados nas vias sem pavimentação através de 
ordens de serviços especificas, emitidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia — MG. 

Os serviços serão executados no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sexta-feira, de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 
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Os resíduos provenientes da capina manual deverão ser removidos por caminhão basculante 
e/ou caminhão carroceria para o local de destinação final determinado pela CONTRATANTE 

Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de  
responsabilidade da  CONTRATADA, inclusive seu dimensionamento conforme sua 
experiência em serviços de igual natureza. 

Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários à execução dos serviços. Quaisquer conseqüências decorrentes do uso 
inadequado e/ou negligente dos procedimentos de capina mecânica serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Para as vias sem pavimentação, deverá ser capinada as vias que possuam passeios de terra, 
deverá ser considerada a largura linear de, no máximo 2,00 metros mais 1,50 metros de 
largura ao longo das sarjetas do lado esquerdo e direito, e a pista deverá ser considerada a 
largura média de 8,00m. 

Medição 

A medição dos serviços será por quilômetro de eixo de via efetivamente beneficiada com os 
serviços de capina, inclusive remoção dos resíduos para o destino final indicado pela 
fiscalização. 

Quando as vias possuírem canteiro central e for necessário executar os serviços de capina, a 
medição dos serviços executados será a extensão de cada pista, ou seja, a extensão de uma 
pista multiplicada por dois. 

2.7. Capina em áreas especiais 

Definição 

Definem-se como capina em áreas especiais a operação de corte e erradicação de vegetação 
rasteira (mato, ervas, etc.) em escolas, postos de saúde, hospitais e outros imóveis públicos, 
inclusive a remoção dos resíduos provenientes destes serviços para locais pré-determinados 
pela CONTRATANTE. 
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Execução dos serviços 

Os serviços serão executados em áreas de  escolas, postos de saúde, hospitais e outros 
imóveis públicos, existentes no município de Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de 
segunda-feira a sexta-feira , de acordo com ordens de serviços especificas emitidas pela 
CONTRATANTE. 

Os resíduos provenientes da limpeza serão depositados em sacos plásticos de 100 litros a 
serem recolhidos após o término de tal atividade, disponibilizadas pela contratada, para 
posterior remoção ao destino final, serão removidos através da utilização de caminhão 
basculante até o destino final.  

Todo o pessoal envolvido deve estar uniformizado e equipado com todos os EPI's 
necessários à execução dos serviços. Quaisquer conseqüências decorrentes do uso 
inadequado e/ou negligente dos procedimentos de capina mecânica serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Medição 

 A medição dos serviços será por m2. Os serviços serão executados através de ordens de 
serviços especificas da Contratante. 

Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de capina deverão ser instruídos sobre a maneira 
de efetuar o trabalho com qualidade, devendo se apresentar nos locais e horários de trabalho 
equipados e uniformizados; 

Os serviços de capina serão executados de Segunda-feira a Sexta-feira na freqüência e 
horários a serem definidos. 

A freqüência de capina deverá ser diária na região central e alternada nas demais regiões. 

Os serviços serão executados de acordo com as ordens de serviço expedidas pela 
CONTRATANTE.  
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2.8. Varrição em áreas especiais  

Definição 

Define-se como varrição manual de áreas especiais a operação manual de limpeza, 
recolhimento e ensacamento de todos os resíduos existentes nas áreas em escolas, postos 
de saúde, hospitais e outros imóveis públicos, inclusive a remoção dos resíduos provenientes 
destes serviços para locais pré-determinados pela CONTRATANTE.. 

A Contratada deverá operar a limpeza tanto prévia quanto posterior para atendimento de 
eventos festivos previstos no calendário municipal, constante do anexo (tais como o carnaval, 
semana santa e outros), bem como eventuais, não corriqueiros como congressos, feiras 
extemporâneas e outros eventos não previstos no calendário municipal, devendo efetuar o 
deslocamento de pessoal, em número suficiente, de acordo com a solicitação da Prefeitura de 
Santa Luzia. 

Execução dos serviços 
 
Os serviços de varrição deverão sempre ser executados em toda a área especificada , 
utilizando-se lutocares guarnecidos com sacos plásticos especiais, suficientemente 
resistentes, para evitar o derramamento de resíduos, enquanto aguarda, no máximo 12 horas 
após execução dos serviços, no passeio o seu recolhimento pelos veículos da coleta de 
resíduos domiciliares; 
 
Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá deslocar as equipes de varrição para a 
realização de qualquer outro serviço; 
 
Todos os resíduos existentes das áreas públicas, bem como os resultantes da execução dos 
serviços deverão ser recolhidos e levados para o ponto de concentração de forma a não 
prejudicar o tráfego de veículos e os transito de pedestres; 
 
A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal necessário, em 
número suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos, atendendo aos mais modernos 
e adequados processos de limpeza. 
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Medição 

A  medição dos serviços será  por  m2.  Os serviços serão executados através de  ordens de  
serviços especificas da CONTRATANTE. 

 
2.9 Varrição Manual de Vias e Logradouros  
 
Definição 
 
Define-se como varrição manual de vias e logradouros públicos a operação manual de 
limpeza, recolhimento e ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros 
públicos, compreendendo: passeio em toda a sua largura e sarjeta limitado a largura de 1,5 
(um vírgula cinco) metros contados do meio-fio, floreiras e papeleiras.    
 
Execução dos serviços 
 
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o plano de trabalho complementar, 
especificando as ruas a serem varridas, o número de varredores e a freqüência dos serviços, 
respeitando às determinações da contratante; Os serviços serão executados no município de 
Santa Luzia -MG, devendo ser realizada de segunda-feira a sexta-feira, de acordo com 
ordens de serviços especificas emitidas pela CONTRATANTE.  
 
A CONTRATADA deverá manter regularmente os serviços de varrição, esvaziamento de 
cestos existentes na via pública para colocação de detritos, bem como varrição de resíduos 
resultantes de eventos havidos em logradouros públicos; 
 
Os serviços de varrição deverão sempre ser executados no eixo das vias e logradouros 
públicos, inclusive nos canteiros centrais não ajardinados, utilizando-se lutocares guarnecidos 
com sacos plásticos especiais, suficientemente resistentes, para evitar o derramamento de 
resíduos, enquanto aguarda, no máximo 12 horas após execução dos serviços, no passeio o 
seu recolhimento pelos veículos da coleta de resíduos domiciliares;  
 
Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá deslocar as equipes de varrição para a 
realização de qualquer outro serviço; 
 
Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, bem como os resultantes da 
execução dos serviços deverão ser recolhidos e levados para o ponto de concentração de 
forma a não prejudicar o tráfego de veículos e os transito de pedestres; 
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A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento e pessoal necessário, em 
número suficiente para o perfeito desempenho dos trabalhos, atendendo aos mais modernos 
e adequados processos de limpeza.  
 
A Prefeitura a seu critério poderá determinar alteração no número de varrições realizadas nas 
vias e logradouros públicos constantes do Plano de Trabalho de Varrição;  
 
Durante  a  execução  dos  serviços,  a  contratada  deverá  tomar  todos  os  cuidados  
necessários,  de  modo  a proteger os jardins, árvores, pedestres, animais, etc. 
 
 
Medição 
 
 A medição dos serviços será por km/eixo de rua.  Os serviços serão executados através de  
ordens de  serviços especificas da CONTRATANTE. 
 
 
2.10 Reforma e/ou substituição de meio fio  
 
Definição 

Definem-se reforma e/ou substituição do meio-fio a correção da peça que está parcialmente 
danificada, ou a troca completa da peça com defeito. 

 
Execução dos serviços 
 
Para a reforma do meio fio deverá ser aplicado concreto de fck = 15,0Mpa na área danificada, 
caso necessário deverá ser feita a guia em madeira para melhor aplicação do concreto. Em 
casos de substituição do meio fio deverá ser retirada ou demolida a peça com defeito e 
instalar uma nova peça no padrão existente, fazendo o enchimento das juntas com 
argamassa 1:4. 
 
Medição 
 
A medição dos serviços será por m de meio fio reformado/e ou substituído.  Os serviços serão 
executados através de ordens de serviços especificas da CONTRATANTE. 
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2.11 Reforma de passeio  
 
Definição 

Definem-se reforma de passeio a correção de toda área danificada destinada à circulação 
exclusiva de pedestres. 

 
Execução dos serviços 
 
Para a reforma do passeio deverá ser aplicado concreto de fck min = 15,0Mpa em toda área 
danificada. Após o lançamento do concreto, a área deverá ser sarrafeada e desempenada 
com desempenadeira de madeira, não deixando a superfície muito lisa. Quando a reforma for 
em uma área maior, onde haverá necessidade de junta de dilatação, a mesma deverá ser 
feita com ripas de madeira. Após a colocação da massa, manter o piso úmido por 4 dias, 
evitando o trânsito sobre a calçada.  
 
Medição 
 
A medição dos serviços será por m² de passeio reformado.  Os serviços serão executados 
através de ordens de serviços especificas da CONTRATANTE 

2.12 Higienização de áreas especiais 

Definição 

A limpeza e higienização de áreas especiais consiste na lavagem de áreas públicas com 
auxílio de caminhão pipa e, posteriormente, aspersão de solução desinfetante com ação 
germicida e bactericida. 
 
 
Execução dos serviços 
 
O serviço será executado rotineiramente em locais onde haja necessidade de higienização e 
desinfecção em decorrência de rompimento e/ou extravasamentos de redes de esgoto e 
redes pluviais, lavagem de pontos de ônibus, lavagem de becos, limpeza de bocas-de-lobo e 
conjuntamente com demais serviços que demandem a necessidade do mesmo. 
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Medição 
 
A medição dos serviços será por m² área limpa.  Os serviços serão executados através de 
ordens de serviços especificas da CONTRATANTE 
 
2.13  Rib LocDefinição 
 
Define –se Rib Loc tubos estruturados de PVC de grandes diâmetros destinados à condução 
de efluentes em regime de escoamento livre com temperatura de até 40º. 
 
Execução dos serviços 
 
Fazer a escavação da vala conforme normas do fabricante.O fundo da vala deve ser regular e 
uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias.  
 
O fundo da vala deve apresentar resistência suficiente para suportar as solicitações de projeto 
sem recalque excessivo ou diferencial. Solos muito moles ou expansivos, solos orgânicos ou 
saturados são inadequados para esta finalidade e requerem um reforço com camada de brita 
ou cascalho, de no mínimo 15cm, compactada adequadamente, ou concreto 
convenientemente estaqueado. A tubulação sobre a fundação deve ser apoiada sobre berço 
de uma camada de areia, pedra britada ou cascalho, com 15 cm de espessura.  
 
O berço deverá ser compactado com um grau de compactação maior ou igual à 95% do 
ensaio do Proctor normal para solos e materiais granulares de granulometria contínua. Para 
areias ou materiais granulares finos de granulometria uniforme a compactação deverá ser 
hidráulica e o grau de compacidade relativa maior ou igual a 75% do ensaio de referência 
obtido em laboratório. Em todos os casos o desvio de umidade ótima deverá estar em torno 
de 10% da umidade ótima obtida no ensaio adotado como de referência para o controle 
tecnológico.  
 
Descida dos tubos na vala 
 
A descida dos tubos até o fundo da vala pode ser efetuada manualmente ou com auxílio de 
cordas e vigas de madeira inclinada, formando rampas, por onde os tubos poderão ser 
rolados vagarosamente. Ao se utilizar equipamentos mecânicos para descer a tubulação, a 
mesma deverá ser suspensa por cordas amarradas em 2 pontos de apoio. 
O assentamento do tubo deve ser centralizado dentro da vala 
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 Montagem das juntas 

A união de dois Tubos Estruturados de PVC Rib Loc  é efetuada através do perfil de emenda 
adequado conforme a bitola da tubulação, soldado aos dois tubos através de adesivo. Para 
facilitar a montagem, o perfil de emenda pode ser acoplado em uma das extremidades do 
tubo no próprio local de fabricação dos tubos, ou antes de colocar o tubo na vala, e 
posteriormente após descer os tubos na vala é realizado a montagem entre os dois tubos. Na 
montagem da junta e do perfil de emenda na extremidade do tubo, deve-se observar as 
seguintes recomendações: 

a) limpar cuidadosamente as superfícies a serem soldadas com pano limpo e seco tanto 
do tubo quando do perfil de emenda. As superfícies onde será aplicado o adesivo 
deverão estar isentas de umidade e impurezas; 

b)  passar o adesivo na extremidade interna da tubulação, bem como na extremidade 
externa do perfil de emenda, utilizando uma trincha.  

c)  empurrar um tubo de encontro ao outro de modo a encaixar as extremidades a serem 
unidas, verificando se o encaixe foi realizado até o final e se não existem folgas na 
junta. 

Na união dos Tubos Estruturados de PVC Rib Loc Steel, o perfil de emenda é instalado após 
o assentamento, alinhamento e nivelamento da tubulação. No assentamento da tubulação 
deve-se prever uma folga de aproximadamente 5mm entre os dois tubos e seguir as 
recomendações abaixo: 

a) limpar cuidadosamente as superfícies a serem soldadas com pano limpo e seco tanto 
do tubo quando do perfil de emenda. As superfícies onde será aplicado o adesivo 
deverão estar isentas de umidade e impurezas; 

b) passar o adesivo gradativamente nas extremidades interna da tubulação e na 
extremidade externa do perfil de emenda, utilizando uma trincha. 

c) Pressionar o perfil de emenda contra a parede interna do tubo, e ao mesmo tempo, 
rebitá-lo, pois devido o diâmetro interno da tubulação, o perfil não tem auto 
sustentação, sendo necessário rebitá-lo para que o adesivo possa agir 
adequadamente. 

d) Seguir as etapas b) e c) até completar o perímetro interno da tubulação. 
e)  Verificar se não ficaram regiões onde o perfil de emenda não se solidarizou com a 

tubulação. 
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Envolvimento do tubo 

Sendo estruturalmente resistente no sistema solo-tubo, o material de envolvimento da 
tubulação deve ser cuidadosamente selecionado e disposto ao redor do tubo. 

Recomenda-se que o material de envolvimento da tubulação seja granular e bem graduado. 
Brita graduada, areia ou outros solos naturais de classificação GW, GP, SW, SP, GM e SM 
(no sistema unificado de classificação de solos) são os materiais indicados. Solos muito finos 
ou de alta plasticidade são considerados inadequados para o envolvimento de tubos flexíveis. 

A natureza e o estado de compactação do material de envolvimento devem ser especificados 
em projeto ou devem ser escolhidos pelo engenheiro de obra de acordo com o módulo reativo 
do solo necessário adotado no projeto (veja Projeto estrutural) 

Descarregar o material de envolvimento com a concha de uma retroescavadeira, em 
quantidades adequada para realizar convenientemente a compactação em camadas do 
mesmo, utilizando se necessário uma escora de madeira para evitar o deslocamento dos 
tubos. Não é recomendado descarregar o material de envolvimento da tubulação da caçamba 
de um caminhão diretamente sobre o tubo. Espalhar o material de envolvimento com enxadas 
e pás. 

Deve-se garantir que o material envolva totalmente o tubo e compactá-lo até que alcance o 
grau de compactação especificado. 

O envolvimento deve ultrapassar a geratriz superior da tubulação, formando uma camada 
adicional de 30 cm. 

Nas situações em que houver possibilidade de migração de finos do solo original da vala para 
o material de envolvimento, deve ser considerada a utilização de um geotêxtil para evitar essa 
ocorrência. 

Compactação do material de envolvimento 

A compactação do material de envolvimento do tubo pode ser feita hidraulicamente, com 
soquetes manuais ou equipamentos mecânicos (sapos mecânicos) dependendo do tipo do 
material. Deve ocorrer simultaneamente ou alternadamente nos dois lados do tubo, de modo 
a evitar o seu deslocamento durante esta operação. No primeiro terço do diâmetro da 
tubulação, deve-se observar o completo preenchimento ao redor do tubo, utilizando-se 
soquetes manuais. 
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A espessura das camadas, os equipamentos e procedimentos utilizados na compactação 
devem ser especificados em projeto ou serão definidos pelo engenheiro da obra. Na falta de 
especificações, recomenda-se utilizar camadas entre 10 a 20 cm de espessura e controlar o 
grau de compactação alcançado a cada camada, permitindo assim a remoção e a 
reconstituição nos casos em que não forem atingidos os parâmetros desejados. Na primeira 
camada acima da geratriz superior da tubulação, proceder a compactação mecânica, 
somente na região compreendida entre o plano vertical tangente à tubulação e a parede da 
vala. A região diretamente acima da tubulação não deve ser compactada, para evitar-se 
deformações nos tubos. Se houver escoramento na vala, este deve ser retirado 
progressivamente, preenchendo-se todos os vazios. 

Para pó de pedra ou areia, recomenda-se o adensamento hidráulico complementado pela 
utilização de vibradores de imersão, e para os demais materiais de envolvimento, utilizar 
soquetes manuais e/ou equipamentos mecânicos 
 
Medição 
 
A medição dos serviços será por m de tubo assentado.  Os serviços serão executados 
através de ordens de serviços especificas da CONTRATANTE 
 

2.14  Limpeza de dispositivo de drenagem 

Definição 

A limpeza de dispositivos de drenagem, consiste em retirar os resíduos vegetais, a terra e 
entulhos existentes nos dispositivos.  

Execução dos serviços 
 
A retirada dos materias deverá ser realizada com ferramentas dos tipos enxada, pá e outras, 
que permitam a extração e remoção de areias e terras sedimentadas pelas águas das 
chuvas. 

 
Medição 
 
A medição dos serviços será por m² de dispositivo limpo.  Os serviços serão executados 
através de ordens de serviços especificas da CONTRATANTE 
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2.15  Descida de água  

Definição 

As Descidas d’Água são dispositivos em concreto simples, moldados in loco, que coletam as 
águas captadas por meios-fios ou sarjetas e as conduzem às descidas d’água, em taludes, 
sem quebrar a continuidade do fluxo d’água. 
 
 
 
Execução dos serviços 
 
A execução das descidas d’água em degraus, em concreto simples ou armado, 
compreenderá as seguintes etapas executivas: 
 
 Escavação: a escavação dos degraus do canal de assentamento da descida, deve obedecer 
às dimensões previstas no projeto-tipo adotado, impondo-se um excesso lateral destinado à 
instalação de formas. O material escavado deve ser depositado em área próxima, de modo a 
não prejudicar o escoamento das águas nem afetar o meio ambiente local;  
 
As formas de madeira devem ser convenientemente travadas, de modo a impedir seu 
deslocamento e assegurar o bom acabamento; 
 
A armadura, quando prevista, deve ser previamente cortada e dobrada, segundo os detalhes 
do projeto-tipo adotado, devendo ser posicionada respeitando-se os afastamentos mínimos 
devidos, em relação ao solo e faces internas das formas; 
 
 A concretagem deve ser iniciada na parte inferior do dispositivo. O adensamento do concreto 
deve ser, de preferência, executado por método manual, devendo resultar um produto isento 
de vazios; 
 
Retirada das formas, após constatado o suficiente endurecimento do concreto aplicado;  
 
Complementação das laterais com solo local e apiloamento do mesmo 
 
Medição 
 
A medição dos serviços será por m de descida executado.  Os serviços serão executados 
através de ordens de serviços especificas da CONTRATANTE. 
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2.16  Dissipador de energia  

Definição 

Dissipadores de Energia são dispositivos que têm a função de reduzir a energia de fluxos 
d’água concentrados por outros dispositivos de drenagem, minimizando os efeitos erosivos 
quando da sua disposição final junto ao terreno natural 

 
Execução dos serviços 
 
A execução dos dissipadores de energia compreenderá as seguintes etapas executivas: 
 
Escavação e regularização do terreno, de forma a proporcionar a conformação prevista no 
projeto-tipo adotado,  
 
A deposição dos materiais escavados em pontos próximos ao local de execução dos 
dispositivos, de modo que não venham a afetar o meio ambiente e nem prejudicar o 
escoamento das águas; 
 
Compactação da superfície resultante da escavação;  
 
Instalação das formas laterais, de maneira a permitir o bom acabamento do dispositivo;  
 
Umedecimento das formas, base ou terreno, previamente ao lançamento do concreto;  
 
Lançamento, espalhamento e vibração manual ou mecânica do concreto; g) Retirada das 
formas, após um período de cura mínimo de 3 dias;  
 
Preenchimento da caixa com pedra-de-mão argamassada. Previamente, espalhar sobre o 
concreto da caixa uma camada de argamassa cimento-areia no traço 1:4, com espessura de 
5cm; 
 
Complementação de eventuais espaços laterais, decorrentes da instalação das formas, com 
solo local fortemente compactado. 
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Medição 
 
A medição dos serviços será por unidade de dissipador executado.  Os serviços serão 
executados através de ordens de serviços especificas da CONTRATANTE 
 
2.17 Implantação do Sistema Fiscalização Eletrônica dos Serviços 

 

Definição 

A implantação de um sistema de fiscalização eletrônica servirá para centralizar demandas 
possibilitando a análise, o planejamento e o atendimento de forma objetiva e eficaz, 
viabilizando o maior controle dos serviços públicos prestados. 

Os serviços de acompanhamento técnico e controle, além de atender a legislação, também 
permitem que sejam atingidas uma maior eficiência qualitativa e a otimização dos recursos 
operacionais e financeiros. 

Metodologia de execução 

Para a definição da metodologia de execução do serviço de monitoramento e controle a ser 
implantado pela CONTRATADA, estão abordados a seguir os seguintes aspectos: 
rastreamento em tempo real, sistema de gerenciamento, indicadores a serem gerados no 
sistema, treinamento e suporte técnico e propriedade das informações. 

. Sistema de gerenciamento das operações via web 

.  
O sistema permite, a consciência situacional de toda a operação, através do monitoramento 
dos serviços realizados, confrontados com os planos operacionais regulares e com as 
operações sobre demanda. 

. Rastreadores de veículos e equipamentos 

.  
Permite acompanhar em tempo real a circulação e operação dos veículos e equipamentos 
móveis em campo mostrando seus itinerários, extensões percorridas, horários de passagem, 
tempos consumidos nos serviços etc. No caso dos serviços rotineiros possibilita checar o 
cumprimento ou não das rotas e as programações previamente estabelecidas. 

. Aplicativos para registro de demandas e tarefas 
 

O aplicativo para registro de imagens em campo registra eventos que necessitam de 
atendimento por parte das equipes de limpeza, como descartes irregulares de lixo e entulhos, 
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animais mortos etc. Além de obter registros fotográficos, o aplicativo também os envia com as 
coordenadas geográficas, de acordo com o programa e aciona os recursos adequados para o 
atendimento da demanda.  
 
Este mesmo aplicativo pode ser utilizado pela própria fiscalização da Prefeitura, possibilitando 
a confirmação da execução das tarefas, através do registro do “antes” e “depois”, e do tempo 
consumido para sua execução. 

Para a definição da metodologia de execução do serviço de acompanhamento diário a ser 
implantado pela CONTRATADA, estão abordados a seguir os seguintes aspectos: 
rastreamento em tempo real, sistema de gerenciamento, indicadores a serem gerados no 
sistema, treinamento e suporte técnico e propriedade das informações. 

Rastreamento em tempo real 

Entende-se como rastreamento em tempo real a visualização do posicionamento dos 
recursos no mapa do sistema de monitoramento. 

Para comprovação do atendimento a essas condições, o sistema a ser disponibilizado deverá 
contar com relatório de atraso de transmissão, caracterizado como a diferença entre a data e 
hora do evento e a data e hora de recebimento dessa informação no banco de dados do 
sistema. 

Os veículos e equipamentos operacionais do serviço deverão receber rastreadores que 
contemplem a comunicação direta com os sistemas disponibilizados para a Prefeitura. 

Os rastreadores deverão obrigatoriamente ser e permanecer homologados juntos a ANATEL 
por todo o prazo contratual e, nos casos de defeito, perda ou funcionamento incorreto, deverá 
ser substituído em até 12 (doze) horas contadas a partir da constatação do problema. 

A CONTRATADA deve ter todo o sistema de monitoramento dos recursos implantado e 
testado por ocasião do início da execução dos serviços do Contrato, incluindo as informações 
cadastrais necessárias para a visualização dos recursos em tempo real e para a extração dos 
respectivos relatórios. 

Este sistema deverá ser aplicado em todos os serviços englobados pelo presente Edital, 
porém os tipos de dispositivos a serem implantados pela CONTRATADA deverão ser 
particularizados para cada modalidade de serviço, conforme indicado nas especificações 
técnicas apresentadas a seguir. 

.  

.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 

Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia/MG - CEP 33.045-090 56

. Rastreador veicular com ou sem pesagem 
 

Os dispositivos denominados por “rastreador de veículo” têm por finalidade única o 
monitoramento dos veículos rastreados por GPS, em tempo real, permitindo a checagem do 
cumprimento ou não das rotas planejadas e também o registro dos pesos obtidos nas 
pesagens dos veículos carregados e vazios nas balanças. 

Portanto, eles deverão ser instalados em veículos que serão mobilizados em serviços com 
rotas previamente definidas, porém sem necessidade de pesagem. 

Dados do rastreador veicular: 

● Bateria: mínimo 250 mAh 
● Frequência: quadriband: 850/900/1800/1900MHz 
● Receptor GPS 
● Precisão de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m 
● Protocolo de transmissão: TCP, UDP, SMS 
● Entradas digitais: mínimo três entradas digitais 
● Entradas analógicas: mínimo uma entrada analógica (0-16V) 
● Saídas digitais: mínimo três saídas digitais 
● Antena GSM: somente interna 
● Antena GPS: interna por padrão com opção de externa 
● Interface RS-232: 3 ¬os, TX, RX, GND 
● Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos via 

TCP/UDP) 
 

Dados do teclado para entrada de dados 

● Gravação de macros em memória Dataflash; 
● Funções de execução de Macros através de comandos AT; 
● Monitoramento de I/O’s; 
● Configuração serial padrão - RS-232; 
● Teclado capacitivo (CapSense), não utiliza membranas plásticas ou carbono; 
● Bip para indicação sonora; 
● Stand–by, desliga backlight do display após algum tempo sem uso do teclado; 
● Alimentação elétrica: de 8Vdc a 35Vdc; 

. Rastreador de equipamento 
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Os dispositivos denominados por “rastreador de equipamento” têm por finalidade única o 
monitoramento dos equipamentos rastreados por GPS, em tempo real, permitindo a 
checagem do cumprimento ou não dos setores e/ou circuitos planejados. 

Portanto, eles deverão ser instalados em equipamentos que serão mobilizados em serviços 
com roteiros previamente definidos pela Prefeitura. 

Dados do dispositivo: 

● Compatível GSM/GPRS 
● Gerenciamento do dispositivo pela Web 
● Frequência: Quadriband 850/900/1800/1900Mhz 
● Protocolo de transmissão: TCP, UDP, SMS 
● Relatório por tempo programado: relatórios de posição seguem um intervalo X de 

tempo pré-definido 
● Bateria mínima 1300 mAh 
● GPS Chipset: Receptor GPS 
● TTFF (céu aberto): 29s de início frio, início morno <29s, inicio quente <1s 
● Botão de energia: para ligar e desligar. Pode ser desativado pelo protocolo de 

interface aérea 
● Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos via 

TCP/UDP) 

. Registrador de Imagem 
 

Os dispositivos denominados por “registrador de imagem” têm por finalidade única efetuar o 
registro fotográfico de ocorrências de campo, identificando também a sua localização 
georreferenciada; data e hora. 

Esses dispositivos deverão se constituir de aparelhos do tipo “smartphone”, a serem utilizados 
em serviços que exigem a constatação visual de irregularidades ou mesmo a confirmação da 
execução das atividades por meio das situações “antes” e “depois” 

Dados do aparelho: 

● Câmera: mínimo 5MP, com foco automático e flash 
● GPS e Serviços de Localização: aGPS (assistido), AGPS (autônomo), GPS, 

GLONASS 
● Redes: mínimo 4G 
● Processador mínimo quad-core 1.2Ghz 
● Tela mínima 4,5´´ 
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● Memória RAM mínima 1GB 
● Memória interna mínimo 8GB 
● Capacidade da bateria mínima 2000 mAh. 
● Sistema Operacional: Android4.4 (kitkat) ou superior  

 
 

Sistema de gerenciamento 
 
A CONTRATADA deverá disponibilizar durante todo o prazo contratual um sistema 
computacional com as seguintes funcionalidades: 
 
• Visualização simultânea do rastreamento de todos os recursos em períodos aleatórios, 
como camadas georreferenciadas em mapas juntamente com camadas dos planos 
operacionais, para fins de comprovação de execução dos serviços; 
 
• Possibilidade de comparação entre rotas previstas x rotas realizadas; • Alertas visuais para 
não conformidades operacionais; 
 
• Armazenamento de dados operacionais por todo o prazo do contrato; e 
 
• Sistema disponibilizado via internet (Web), com utilização de navegador padrão e senha, de 
forma a poder ser acessado simultaneamente de qualquer lugar por diversos usuários, 
variando o conteúdo de acesso em função do nível de perfil.  
 
A Prefeitura se isenta da obrigação de oferecer qualquer tipo de suporte de infraestrutura para 
o fornecimento, operação e manutenção do sistema disponibilizado, exceto a conectividade 
de internet mínima de 2Mb/s por usuário por ela demandada.  
 
A CONTRATADA deverá manter atualizados os dados cadastrais no sistema de forma a dar 
coerência aos indicadores gerados. Mudanças operacionais em campo (trocas de 
veículos/equipamentos e mudanças de planos operacionais) devem se refletir na visualização 
do sistema em no máximo 10 (dez) dias. 
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Indicadores a serem gerados no sistema 

O sistema a ser disponibilizado para a Prefeitura deverá gerar mensalmente um relatório de 
indicadores com gráficos de sua evolução histórica durante todo o prazo contratual. 

O supracitado relatório mensal deverá conter, no mínimo, os seguintes indicadores obtidos 
nos respectivos períodos e sua evolução histórica: 

• Quantidade total dos resíduos coletados por origem (tipo de serviço que os gerou) e por 
destino (local e tipo de destinação dado a eles); 

• Quantidade total por tipo de demandas originadas pela fiscalização;  

• Quantidade total por tipo de atendimento a demandas válidas; 

• Quantidade total de horas de operação por tipo de recurso e por tipo de serviço; 

• Extensão total em operação por tipo de recurso e por tipo de serviço; 

• Quantidade total de horas em manutenção ou socorro mecânico por tipo de operação e por 
tipo de recurso; 

• Quantidade total de viagens por tipo de serviço e por tipo de recurso; e 

• Quantidade total de tempo parado por tipo de serviço e por tipo de recurso. 

Treinamento e suporte técnico 

O fornecimento do sistema deverá abranger as atividades de capacitação e suporte aos 
usuários da Prefeitura e para isso, prevê-se a realização de: treinamento básico e suporte 
técnico. 

A CONTRATADA deverá fornecer senhas de acesso para a equipe da Prefeitura e caberá a 
esta, na fase de implantação do sistema, dentro de uma programação previamente 
estabelecida de comum acordo, ministrar treinamento básico sobre a utilização do sistema 
como um todo, aos seus usuários. Este treinamento capacitará os usuários a executar o 
monitoramento das operações e visualizar os respectivos relatórios. 

O suporte técnico na utilização do sistema deverá ser disponibilizado em horário comercial, 
durante todo o prazo do contrato, devendo ser acionado através de telefone, e-mail. Esse 
suporte tem o objetivo de dirimir dúvidas pontuais dos usuários na utilização do sistema, 
registrar solicitações de customizações e outros. 
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A equipe, a ser mobilizada pela CONTRATANTE para a operação, deverá diariamente 
compilar os dados extraídos referentes às operações dos serviços objeto do contrato e 
armazená-los, de modo a serem avaliados mensalmente para elaboração do relatório de 
indicadores de operação e de qualidade dos serviços. 

Propriedade das informações 

Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA a serviço específico do 
Contrato será considerada de propriedade exclusiva da Prefeitura, que dela se utilizará 
conforme melhor lhe convier. 

Toda e qualquer informação digital ou analógica, material ou na forma de mapas, figuras, 
desenhos, textos, material de divulgação, resultados de pesquisas e de cadastro e outras, 
que tenham sido geradas ou utilizadas durante os serviços prestados pela CONTRATADA, 
também serão de propriedade exclusiva da Prefeitura, devendo ser armazenados de forma a 
manter a integridade, sigilo e segurança dos dados e a permitir sua disponibilização para a 
Prefeitura, sempre que esta os solicitar. 

Nenhuma dessas informações poderá ser utilizada ou divulgada pela CONTRATADA para 
fins distintos do Contrato e sem a autorização formal da Prefeitura. 

III — INSTALAÇÕES 

A contratada deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, escritório para controle e 
planejamento das atividades e instalações para atendimento de seu pessoal operacional 
compatíveis com o número de empregados. A contratada deverá dispor de um sistema de 
manutenção e conservação, para  garantir o  perfeito funcionamento de  veículos e 
equipamentos, bem como adequação dos serviços de pintura, visando manter os padrões 
exigidos pela Administração Municipal.  

IV — PESSOAL 

Competirá à contratada a admissão de mão-de-obra necessária ao desempenho dos serviços 
contratados, correndo por conta, também, os encargos necessários e demais exigências das 
leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como 
indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a contratada pelos 
danos causados, por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimônio público ou a 
outrem. 

Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacite a 
executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 
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Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas referências e tiverem 
seus documentos em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os empregados 
cuidadosos, atenciosos e educados com o público. 

A Administração Municipal terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom 
andamento do serviço. Se a dispensa der origem a ação judicial, a Administração Municipal 
não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 

Durante a execução dos serviços, é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações. 

Será terminantemente proibido aos empregados da contratada, ingerir ou estarem sob o 
efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, e de pedirem gratificações ou donativos 
de qualquer espécie, durante a execução dos serviços. 

A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional deverá apresentar-se uniformizado e 
asseado, com camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados e de mais equipamentos de 
segurança e proteção individual como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes 
refletivos, boné, entre outros, específicos para cada tipo de serviço. 

V — FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Município, que exercerá rigoroso 
controle em relação à quantidade e a qualidade dos serviços executados, a fim de 
possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a 
elas relativas. 

A contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referente à higiene 
pública, informando à Administração 

Municipal das infrações, como casos de descargas irregulares de resíduos e falta de 
recipientes padronizados. 

As ordens de serviços e toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina, 
deverão ser feitas por ofício. Na hipótese de a contratada se negar a assinar o recebimento 
do ofício no competente livro de controle, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, 
considerando-se feita à comunicação para todos os efeitos. 
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A contratada obriga-se a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às 
máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando forem solicitados, todos os dados e 
elementos referentes aos serviços. 

VI - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão medidos unitariamente de acordo com os critérios descritos na 
especificação dos serviços e conforme as unidades apontadas na planilha de quantidades e 
preços unitários. 

Os serviços executados serão apurados num boletim diário, assinado pelos representantes da 
Administração Municipal e da contratada e este boletim servirá de base para proceder ao 
cálculo da remuneração. 

A contratada enviará requerimento em modelo apropriado, acompanhado da relação diária 
das extensões varridas, das coletas efetuadas e demais serviços realizados, um resumo dos 
boletins diários, devidamente atestados pela Administração Municipal, da realização completa 
e satisfatória, para fins de pagamento 

VII -  NORMAS DE EXECUÇÃO 

7.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os referidos serviços deverão ser realizados, quando solicitados, por quaisquer das unidades 
das Secretarias Municipais, Autarquias, Empresas Públicas e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Município, mediante consulta da Secretaria Municipal de Obras. 
 
7.1.1 A detentora fica obrigada a executar os serviços objeto em vias de seu agrupamento, 
mediante até 5 (cinco) ordens de serviços simultâneas, em locais distintos, expedidas pelas 
unidades contratantes, sendo-lhe facultada a aceitação de "Ordens de Serviços" em maior 
quantidade. 
 

7.2 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

7.2.1 – A detentora fica obrigada a executar os serviços em ruas, praças, avenidas e demais 
logradouros  do Município de Santa Luzia. 
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7.3 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.3.1 Os serviços constantes no ANEXO II deverão ser executados rigorosamente de acordo 
com as informações técnicas e cronograma a serem fornecidos pela PREFEITURA, salvo por 
motivos de força maior como chuvas prolongadas e/ou outro fator meteorológico, que 
prejudiquem o andamento dos serviços, o que eximirá a detentora de multas estabelecidas 
pelo atraso dos serviços, desde que solicitado, previamente por escrito, antes que expirem os 
prazos estabelecidos. 

7.3.2 Deverão ser obedecidas as normas vigentes na Legislação Federal, Estadual e 
Municipal, relativas a segurança e medicina do trabalho, estando sujeita a inspeção de 
segurança a ser executada pelo serviço especializado da Contratante. 

7.3.3 Os serviços serão executados sobre regime de empreitada por preços unitários. 

7.3.4 Os serviços serão executados em etapas com Ordens de Serviços e respectivos 
cronogramas expedidos pela Prefeitura. 

7.3.5 A detentora deverá manter no escritório, Diário de Serviços, destinados a efetuar os 
registros necessários, assim como as ordens e determinações da fiscalização, anotações de 
ordem técnica, reclamações, estado do tempo etc. 

7.3.6 A Detentora deverá manter apresentar um responsável técnico credenciado no CREA 
com atribuição legal compatível com o objeto. 

7.3.7 Caberá também a Detentora: 

- Executar os serviços em perfeita conformidade com o solicitado; 

- Comunicar, imediatamente, à Prefeitura qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução dos serviços. 

7.4 - LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.4.1 – Os locais da execução serão definidos na Ordem de Serviço emitida pela 
Administração do Município de Santa Luzia. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

RAZÃO SOCIAL:                                                       CNPJ: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:   
ENDEREÇO: 
BAIRRO:    CEP: 
CIDADE:   ESTADO:  
TELEFONE:   FAX:  
E-MAIL: 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2016 

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: 

 (  ) Optante pelo Simples Nacional  
(  ) Não Optante pelo Simples Nacional 
 
DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações 
contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto deste Edital.  
 
DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os 
custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições 
de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.  
 
Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  
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Segue abaixo relação dos bens ofertados: 

 

 
VALOR TOTAL POR EXTENSO: _______________________________________________ 

 

 
Santa Luzia/MG, ____ de ____________ de 20__. 

 
_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Pregão Presencial RP n° 023/2016 

PROCURAÇÃO 

A (nome da EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00,com sede no 
endereço ______________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 
________________, pelo presente instrumento, credencia procurador(es) o(a) Senhor(a) 
_(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil), (Profissão e endereço)________, para 
participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado (ou de forma 
genérica para licitações em geral), o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da EMPRESA, desistir e interpor recursos, assinar 
propostas comerciais, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, rubricar 
documentos, assinar atas, contratos e praticar todos os atos necessários ao procedimento 
licitatório, a que tudo dará por firme e valioso. 

Local e data. 

_________________________________ 

Assinatura 

Observações: 

a) Utilizar papel timbrado da licitante; 
b) Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
c) Se utilizar o modelo do Anexo III ou fizer uso de instrumento de procuração 

particular, deverá ser observado o disposto no subitem 6.2 deste Edital, quanto ao 
reconhecimento de firma. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOE DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Pregão Presencial RP n° 023/2016 

  

A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereço ________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob no nº __________, representada neste ato por seu procurador in fine assinado, 
devido ao interesse em participar da licitação em epígrafe que se encontra autuada no 
processo administrativo acima indicado, cujo objeto é 
_________________________________________________________, promovida pelo 
Município de Santa Luzia/MG, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

1. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
Processo Licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 
2. Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo 
em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou 
em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Local e data 

______________________________________________ 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO  

AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

Pregão Presencial RP n° 023/2016 

 

A (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-00, com sede no 
endereço: ______________, representada neste ato pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 
____________, na condição de interessada em participar da licitação em epígrafe que se 
encontra autuada no processo administrativo indicado, cujo objeto trata-se de Menor Preço 
Por Lote, promovida pelo Município de Santa Luzia/MG, DECLARA, sob penas da Lei, QUE 
CUMPRE EM SUA PLENITUDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

Local e data. 

_____________________________________ 

(Assinatura do Representante da Empresa) 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Pregão Presencial RP n° 023/2016 

A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr.(a)__________________________, portador do documento de Identidade nº 
_________ e CPF nº 000.000.000-00, DECLARA, sob as penas da Lei, cumpre os requisitos 
legais para qualificação como _________________________ (incluir uma das condições da 
empresa, se é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), nos termos da 
legislação vigente, artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, e que não está sujeita 
a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42º a 49º da referida Lei. 

Local e data. 

_____________________________________ 

(Assinatura do Representante da Empresa) 
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ANEXO VII 

 

ANEXO VII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /2016 

 

Pregão Presencial RP n. 023/2016 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, com sede na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira 

Comprida inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.715.409/0001-50 neste ato representado pelo 

Secretário Municipal de Obras, Sr. Alexsandro Wnuk, portador do CPF nº 935.205.226-91,  no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.073, de 30 de novembro de 

2015, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, 

para REGISTRO DE PREÇOS nº 000/2016, publicada no ...... de ...../...../20....., processo 

administrativo nº ........, 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 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 

3.020/2015, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para 

________________________________________, conforme especificado no Anexo I, 

Termo de Referência do edital de Pregão Presencial nº 023/2016, que é parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

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



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 

Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia/MG - CEP 33.045-090 71

 

Item Ou lote 

Do TR 
Prestador (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 Especificação Unidade Valor 

Unitário 

Valor global 

ou total 

Garantia 

 

3. VALIDADE DA ATA 

 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura não podendo ser prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

 

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a cada 4 

(quatro) meses após a vigência da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 

4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

4.9. 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: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

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

Referência, ANEXO AO EDITAL. 
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5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. 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. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 4 (quatro) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Santa Luzia, 00 de        de 2016. 

 

 
ALEXSANDRO WNUK  

Secretário Municipal de Obras 
 
 

Prestadores registrados 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Testemunhas: ______________________  ________________________ 

CPF CPF:  
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ANEXO VIII - MODELO - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 
___________________________ (número de inscrição), sediada 
_______________________________________________ (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Municipio de Santa Luzia/MG, na 
modalidade de Pregão Presencial Nº 023/2016, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar 
com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO IX – MODELO – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

 

 

A empresa ___________________________________________ , CNPJ 
___________________________ , sediada no endereço  
_____________________________________________________ (endereço completo), 
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

____________________ , ______ de ______________ de 20__. 

          (Local) 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE 
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 

À 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Pregão Presencial Nº 023/2016. 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ……………………………….…..., inscrita no CNPJ nº ……………………., 

por seu representante legal o Sr. (a) …………………………....., portador da cédula de 
identidade nº …………………….e do CPF nº ………………………., DECLARA rastrear todos 
os veículos e lutocares envolvidos na operação objeto da Licitação, possibilitando o 
monitoramento desses recursos para o pleno cumprimento do contrato objeto deste edital.  

  

Declaramos possuir termo de compromisso assinado com a empresa …………………. - CNPJ 
…………………... detentora da tecnologia que atende as exigências conforme especificação 
constante no item 12.1.4.6 do Edital. É nosso compromisso que o sistema em questão estará 
disponível e operante concomitantemente à expedição da Ordem de Início dos Serviços pela 
Prefeitura. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

(Local e Data) 

 

Nome 

Nome e assinatura da Licitante 
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Implantação do Sistema Fiscalização Eletrônica dos Serviços 

 

Definição dos serviços 

A implantação de um sistema de fiscalização eletrônica servirá para centralizar demandas 
possibilitando a análise, o planejamento e o atendimento de forma objetiva e eficaz, 
viabilizando o maior controle dos serviços públicos prestados. 

Os serviços de acompanhamento técnico e controle, além de atender a legislação, também 
permitem que sejam atingidas uma maior eficiência qualitativa e a otimização dos recursos 
operacionais e financeiros. 

Metodologia de execução 

Para a definição da metodologia de execução do serviço de monitoramento e controle a ser 
implantado pela CONTRATADA, estão abordados a seguir os seguintes aspectos: 
rastreamento em tempo real, sistema de gerenciamento, indicadores a serem gerados no 
sistema, treinamento e suporte técnico e propriedade das informações. 

. Sistema de gerenciamento das operações via web 
O sistema permite, a consciência situacional de toda a operação, através do monitoramento 
dos serviços realizados, confrontados com os planos operacionais regulares e com as 
operações sobre demanda. 

. Rastreadores de veículos e equipamentos 
Permite acompanhar em tempo real a circulação e operação dos veículos e equipamentos 
móveis em campo mostrando seus itinerários, extensões percorridas, horários de passagem, 
tempos consumidos nos serviços etc. No caso dos serviços rotineiros possibilita checar o 
cumprimento ou não das rotas e as programações previamente estabelecidas. 

. Aplicativos para registro de demandas e tarefas 
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O aplicativo para registro de imagens em campo registra eventos que necessitam de 
atendimento por parte das equipes de limpeza, como descartes irregulares de lixo e entulhos, 
animais mortos etc. Além de obter registros fotográficos, o aplicativo também os envia com as 
coordenadas geográficas, de acordo com o programa e aciona os recursos adequados para o 
atendimento da demanda.  

Este mesmo aplicativo pode ser utilizado pela própria fiscalização da Prefeitura, possibilitando 
a confirmação da execução das tarefas, através do registro do “antes” e “depois”, e do tempo 
consumido para sua execução. 

Para a definição da metodologia de execução do serviço de acompanhamento diário a ser 
implantado pela CONTRATADA, estão abordados a seguir os seguintes aspectos: 
rastreamento em tempo real, sistema de gerenciamento, indicadores a serem gerados no 
sistema, treinamento e suporte técnico e propriedade das informações. 

Rastreamento em tempo real 

Entende-se como rastreamento em tempo real a visualização do posicionamento dos 
recursos no mapa do sistema de monitoramento. 

Para comprovação do atendimento a essas condições, o sistema a ser disponibilizado deverá 
contar com relatório de atraso de transmissão, caracterizado como a diferença entre a data e 
hora do evento e a data e hora de recebimento dessa informação no banco de dados do 
sistema. 

Os veículos e equipamentos operacionais do serviço deverão receber rastreadores que 
contemplem a comunicação direta com os sistemas disponibilizados para a Prefeitura. 

Os rastreadores deverão obrigatoriamente ser e permanecer homologados juntos a ANATEL 
por todo o prazo contratual e, nos casos de defeito, perda ou funcionamento incorreto, deverá 
ser substituído em até 12 (doze) horas contadas a partir da constatação do problema. 

A CONTRATADA deve ter todo o sistema de monitoramento dos recursos implantado e 
testado por ocasião do início da execução dos serviços do Contrato, incluindo as informações 
cadastrais necessárias para a visualização dos recursos em tempo real e para a extração dos 
respectivos relatórios. 

Este sistema deverá ser aplicado em todos os serviços englobados pelo presente Edital, 
porém os tipos de dispositivos a serem implantados pela CONTRATADA deverão ser 
particularizados para cada modalidade de serviço, conforme indicado nas especificações 
técnicas apresentadas a seguir. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016 

Av. VIII, nº 50 - Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia/MG - CEP 33.045-090 79

. Rastreador veicular com ou sem pesagem 
Os dispositivos denominados por “rastreador de veículo” têm por finalidade única o 
monitoramento dos veículos rastreados por GPS, em tempo real, permitindo a checagem do 
cumprimento ou não das rotas planejadas e também o registro dos pesos obtidos nas 
pesagens dos veículos carregados e vazios nas balanças. 

Portanto, eles deverão ser instalados em veículos que serão mobilizados em serviços com 
rotas previamente definidas, porém sem necessidade de pesagem. 

Dados do rastreador veicular: 

● Bateria: mínimo 250 mAh 
● Frequência: quadriband: 850/900/1800/1900MHz 
● Receptor GPS 
● Precisão de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m 
● Protocolo de transmissão: TCP, UDP, SMS 
● Entradas digitais: mínimo três entradas digitais 
● Entradas analógicas: mínimo uma entrada analógica (0-16V) 
● Saídas digitais: mínimo três saídas digitais 
● Antena GSM: somente interna 
● Antena GPS: interna por padrão com opção de externa 
● Interface RS-232: 3 ¬os, TX, RX, GND 
● Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos via 

TCP/UDP) 
Dados do teclado para entrada de dados 

● Gravação de macros em memória Dataflash; 
● Funções de execução de Macros através de comandos AT; 
● Monitoramento de I/O’s; 
● Configuração serial padrão - RS-232; 
● Teclado capacitivo (CapSense), não utiliza membranas plásticas ou carbono; 
● Bip para indicação sonora; 
● Stand–by, desliga backlight do display após algum tempo sem uso do teclado; 
● Alimentação elétrica: de 8Vdc a 35Vdc; 

. Rastreador de equipamento 
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Os dispositivos denominados por “rastreador de equipamento” têm por finalidade única o 
monitoramento dos equipamentos rastreados por GPS, em tempo real, permitindo a 
checagem do cumprimento ou não dos setores e/ou circuitos planejados. 

Portanto, eles deverão ser instalados em equipamentos que serão mobilizados em serviços 
com roteiros previamente definidos pela Prefeitura. 

Dados do dispositivo: 

● Compatível GSM/GPRS 
● Gerenciamento do dispositivo pela Web 
● Frequência: Quadriband 850/900/1800/1900Mhz 
● Protocolo de transmissão: TCP, UDP, SMS 
● Relatório por tempo programado: relatórios de posição seguem um intervalo X de 

tempo pré-definido 
● Bateria mínima 1300 mAh 
● GPS Chipset: Receptor GPS 
● TTFF (céu aberto): 29s de início frio, início morno <29s, inicio quente <1s 
● Botão de energia: para ligar e desligar. Pode ser desativado pelo protocolo de 

interface aérea 
● Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos via 

TCP/UDP) 

. Registrador de Imagem 
Os dispositivos denominados por “registrador de imagem” têm por finalidade única efetuar o 
registro fotográfico de ocorrências de campo, identificando também a sua localização 
georreferenciada; data e hora. 

Esses dispositivos deverão se constituir de aparelhos do tipo “smartphone”, a serem utilizados 
em serviços que exigem a constatação visual de irregularidades ou mesmo a confirmação da 
execução das atividades por meio das situações “antes” e “depois” 

Dados do aparelho: 

● Câmera: mínimo 5MP, com foco automático e flash 
● GPS e Serviços de Localização: aGPS (assistido), AGPS (autônomo), GPS, 

GLONASS 
● Redes: mínimo 4G 
● Processador mínimo quad-core 1.2Ghz 
● Tela mínima 4,5´´ 
● Memória RAM mínima 1GB 
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● Memória interna mínimo 8GB 
● Capacidade da bateria mínima 2000 mAh. 
● Sistema Operacional: Android4.4 (kitkat) ou superior 
 
Sistema de gerenciamento 
 
A CONTRATADA deverá disponibilizar durante todo o prazo contratual um sistema 
computacional com as seguintes funcionalidades: 
 
Visualização simultânea do rastreamento de todos os recursos em períodos aleatórios, 
como camadas georreferenciadas em mapas juntamente com camadas dos planos 
operacionais, para fins de comprovação de execução dos serviços; 
 
• Possibilidade de comparação entre rotas previstas x rotas realizadas; • Alertas visuais 
para não conformidades operacionais; 
 
• Armazenamento de dados operacionais por todo o prazo do contrato; e 
 
• Sistema disponibilizado via internet (Web), com utilização de navegador padrão e senha, 
de forma a poder ser acessado simultaneamente de qualquer lugar por diversos usuários, 
variando o conteúdo de acesso em função do nível de perfil. 
 
A Prefeitura se isenta da obrigação de oferecer qualquer tipo de suporte de infraestrutura 
para o fornecimento, operação e manutenção do sistema disponibilizado, exceto a 
conectividade de internet mínima de 2Mb/s por usuário por ela demandada. 
 
A CONTRATADA deverá manter atualizados os dados cadastrais no sistema de forma a 
dar coerência aos indicadores gerados. Mudanças operacionais em campo (trocas de 
veículos/equipamentos e mudanças de planos operacionais) devem se refletir na 
visualização do sistema em no máximo 10 (dez) dias. 
 
Indicadores a serem gerados no sistema 
 
O sistema a ser disponibilizado para a Prefeitura deverá gerar mensalmente um relatório 
de indicadores com gráficos de sua evolução histórica durante todo o prazo contratual. 
 
O supracitado relatório mensal deverá conter, no mínimo, os seguintes indicadores 
obtidos nos respectivos períodos e sua evolução histórica: 
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• Quantidade total dos resíduos coletados por origem (tipo de serviço que os gerou) e por 
destino (local e tipo de destinação dado a eles); 

• Quantidade total por tipo de demandas originadas pela fiscalização;  

• Quantidade total por tipo de atendimento a demandas válidas; 

• Quantidade total de horas de operação por tipo de recurso e por tipo de serviço; 

• Extensão total em operação por tipo de recurso e por tipo de serviço; 

• Quantidade total de horas em manutenção ou socorro mecânico por tipo de operação e por 
tipo de recurso; 

• Quantidade total de viagens por tipo de serviço e por tipo de recurso; e 

• Quantidade total de tempo parado por tipo de serviço e por tipo de recurso. 

Treinamento e suporte técnico 

O fornecimento do sistema deverá abranger as atividades de capacitação e suporte aos 
usuários da Prefeitura e para isso, prevê-se a realização de: treinamento básico e suporte 
técnico. 

A CONTRATADA deverá fornecer senhas de acesso para a equipe da Prefeitura e caberá a 
esta, na fase de implantação do sistema, dentro de uma programação previamente 
estabelecida de comum acordo, ministrar treinamento básico sobre a utilização do sistema 
como um todo, aos seus usuários. Este treinamento capacitará os usuários a executar o 
monitoramento das operações e visualizar os respectivos relatórios. 

O suporte técnico na utilização do sistema deverá ser disponibilizado em horário comercial, 
durante todo o prazo do contrato, devendo ser acionado através de telefone, e-mail. Esse 
suporte tem o objetivo de dirimir dúvidas pontuais dos usuários na utilização do sistema, 
registrar solicitações de customizações e outros. 

A equipe, a ser mobilizada pela CONTRATANTE para a operação, deverá diariamente 
compilar os dados extraídos referentes às operações dos serviços objeto do contrato e 
armazená-los, de modo a serem avaliados mensalmente para elaboração do relatório de 
indicadores de operação e de qualidade dos serviços. 
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Propriedade das informações 

Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA a serviço específico do 
Contrato será considerada de propriedade exclusiva da Prefeitura, que dela se utilizará 
conforme melhor lhe convier. 

Toda e qualquer informação digital ou analógica, material ou na forma de mapas, figuras, 
desenhos, textos, material de divulgação, resultados de pesquisas e de cadastro e outras, 
que tenham sido geradas ou utilizadas durante os serviços prestados pela CONTRATADA, 
também serão de propriedade exclusiva da Prefeitura, devendo ser armazenados de forma a 
manter a integridade, sigilo e segurança dos dados e a permitir sua disponibilização para a 
Prefeitura, sempre que esta os solicitar. 

Nenhuma dessas informações poderá ser utilizada ou divulgada pela CONTRATADA para 
fins distintos do Contrato e sem a autorização formal da Prefeitura. 
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ANEXO XI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DE CONTRATO  

[CONTRATOS: NÚMERO_CONTRATO]/2016, [MINUTA: 
DESCRICAO_AQUISICAO], QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A EMPRESA 
[CONTRATOS: NOME_CREDOR].  

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, com sede na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira 
Comprida inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.715.409/0001-50 neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Obras, Sr. Alexsandro Wnuk, portador do CPF nº 935.205.226-91,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.073, de 30 de novembro de 
2015, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa [Contratos:Nome_Credor], com 
sede à [Contratos:Endereço_Credor], [Contratos:Município_Credor]/[Contratos:UF_Credor], 
CNPJ [Contratos:CNPJ_Credor], [Contratos:Telefone_Credor], neste ato representada por 
[Contratos:Nome_Representante], CPF nº.[Contratos:Documento_Representante] doravante 
denominada CONTRATADO, ajustam e contratam o presente cuja celebração foi autorizada 
ela homologação constante do Pregão Presencial nº. 023/2016, que se regerá pela Lei 
Federal n.º 10.520/02, bem como a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e; com as 
normas e condições fixadas no ato convocatório e seus anexos, e de acordo com as 
condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. É objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações contidas 
nos Anexos do Processo Licitatório nº 023/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

2.1. A Ordem de Serviço deverá ser emitida à Contratada com antecedência mínima de 03 
(três) dias da data da prestação do serviço.  

2.2. A prestação do serviço será executada de acordo com a solicitação da Secretaria 
requisitante, que será responsável por receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a 
sua execução, observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal no 8.666/93.  
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2.3. A Secretaria requisitante reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com 
as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso 
XI, da Lei Federal no 8.666/93.  

2.4. Na ocorrência de atrasos na entrega, o Município poderá aplicar as penalidades previstas 
neste pregão e na Lei n.º 8.666/93.  

2.5.ORDEM DE SERVIÇO 

Para o início de cada demanda de estudos e planos urbanísticos locais, objeto do Termo de 
Referência, será emitida uma Ordem de Serviço.  

Na data de emissão desta Ordem de Serviço, a Supervisão da CONTRATANTE promoverá 
uma reunião de definição de diretrizes quando a CONTRATADA, Coordenador e Equipe 
Técnica receberão da SECRETARIA DE OBRAS DE SANTA LUZIA informações gerais sobre 
o objeto desta Licitação e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem 
adotados no planejamento, desenvolvimento e aprovação dos serviços.  

Após a Reunião de Diretrizes, a CONTRATADA deverá apresentar à Supervisão da 
SECRETARIA DE OBRAS DE SANTA LUZIA a seguinte documentação:  

• Contrato social da empresa, bem como o registro no CREA/CAU e atestado de 
capacidade técnica de cada integrante da equipe técnica; 

• Fluxo de Planejamento e Acompanhamento; 

• Equipe Técnica.  
 
A SECRETARIA DE OBRAS DE SANTA LUZIA, somente após análise e 
aprovação da documentação acima relacionada, autorizará a continuidade dos 
serviços conforme previsto neste Termo de Referência.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
3.1. O presente contrato terá vigência de 12 MESES a partir de sua assinatura. 
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Parágrafo Primeiro. A Prefeitura Municipal de Santa luzia não se obriga a executar integral 
ou parcialmente os serviços previstos para o presente contrato, se reservando o direito de 
rescindir o presente contrato antes do período supra mencionado sem o pagamento de multa 
e sem prejuízo qualquer para a administração Pública.  

Parágrafo Segundo. O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas 
hipóteses previstas na Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1. O valor Total estimado do contrato é de R$ (Contratos:Valor_Contrato] 
([Contratos:Valor_Extenso).  

4.2. O Presente Contrato é celebrado na Modalidade por Preços Unitários, conforme Planilha 
de Preços constante da Ata de Registro de Preços, Anexo do presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão 
representados na respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante 
deste contrato.   

Parágrafo Segundo.Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo 
prazo do período do contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado 
para reajuste o INPC ou outro índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, 
para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao 
contrato.   

Parágrafo Terceiro. A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo 
Federal, no tocante a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na 
execução do presente contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente 
aditamento.   

Parágrafo Quarto. O valor total estimado para o presente contrato, descrito no item 4.1, não 
configura garantia de faturamento em razão da contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Para efeito do recebimento o licitante deverá entregar no setor de almoxarifado a nota 
fiscal juntamente com a mercadoria. As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês 
serão pagas em conformidade com o disposto no edital. 

Parágrafo Único - O Contratado deverá comprovar, no ato do pagamento, estar em dia com 
as obrigações previdenciárias e fiscais.  
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  

02.013.004.15.452.2068.2093 – MANUT. SUPERINT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
PÚBLICA 

3390390000 (608) – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME LEGAL 

7.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Leis n.º 10.520/02 e 
8.666/93, com alterações posteriores, sendo decorrente de processo licitatório nº Pregão 
Presencial para Registro de Preço nº 023/2016 e todos os documentos apresentados pela 
Contratada integram este instrumento independentemente de transcrição.   

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Iniciar os serviços no prazo máximo de 05(dias) dias corridos após a emissão da Ordem 
de Serviço, específica.  

8.2. Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital;  

8.3 Executar o serviço nos termos propostos, de acordo com a solicitação da Secretaria 
requisitante, na data, no horário e no local indicados, assumindo inteira responsabilidade pelo 
fiel cumprimento das obrigações pactuadas;  

8.4. Corrigir as irregularidades encontradas na prestação do serviço, especialmente quando 
notificada pela Contratante;  

8.5. Responsabilizar - se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e por quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o serviço e 
sobre seu pessoal necessário à execução desse serviço;  

8.6. Não subcontratar total ou parcialmente os serviços, associar-se com outrem, ceder, 
transferir ou praticar fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do Contratante.  

8.7. Fornecer, ao término de cada etapa do serviço, relatório com o trabalho realizado. 

8.8. Fornecer Nota fiscal.  
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8.9. Executar os serviços considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho 
adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº. 3214/78 
do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT.  

8.10. Prestar os Serviços considerando sempre a qualidade, os requisitos da segurança, 
funcionalidade, adequação ao interesse público, economia e o mínimo impacto ambiental. Os 
Serviços deverão ser executados seguindo as Normas Cabíveis, o Código de Obras, a 
Legislação Ambiental pertinente no estado de Minas Gerais e Município de Santa Luzia e ao 
Termo de Referência.  

8.11. Durante a prestação dos serviços, deverão ser previstas interlocuções pela 
CONTRATADA com as Regionais, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COPASA, 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SANTA LUZIA, SECRTETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE SANTA LUZIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA, CEMIG e demais órgãos da Prefeitura, Estado e Governo Federal, julgados 
pertinentes pela CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, com a participação da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SANTA LUZIA.  

8.12. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade técnica, instalações e aparelhagem 
adequadas para a execução dos serviços, de acordo com a Ordem de Serviço, e estar 
mobilizada com equipe capaz de executar os serviços simultaneamente, sem 
comprometimento da qualidade dos mesmos.  

8.13 Constituem, ainda, obrigações da Contratada as demais disposições constante do edital 
e  seus anexos. 

CLÁUSULA NONA - DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. Emitir a Ordem de Fornecimento à CONTRATADA com antecedência mínima de 03 (três) 
dias da data da prestação do serviço;  

9.2. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos; 

9.3. Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à 
CONTRATADA, quando houver, os problemas para serem corrigidos; 

9.4. O Município de Santa Luzia se reserva o direito de durante a execução do contrato, 
manter Comissão Especial para avaliação da qualidade do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  
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10.1. Poderá A CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, 
rescindir o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a 
CONTRATADA, na ocorrência de hipótese prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.  

10.2. Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRANTE, autorizada a 
reter, até o limite dos prejuízos experimentados os créditos a que tenha direito.  

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.  

10.4. A rescisão administrativa e amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela Autoridade Competente.  

10.5. Constitui, ainda, causa de rescisão contratual a situação de irregularidade da 
CONTRATADA perante o INSS e FGTS.  

10.6. A rescisão unilateral deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, sem que haja direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES  

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se as penalidades:  

11.2. Advertência que será aplicada sempre por escrito.  

11.3.  Multa, nos seguintes percentuais:  

a) De 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do 
objeto, sobre o valor do saldo contratual;  

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.  

c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, com a consequente rescisão contratual.  

11.4.  Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal.  

11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação pela mesma autoridade que a determinou, garantindo o 
direito de defesa prévia.  
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11.6. Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 
indenização à CONTRATANTE por perdas e danos.  

11.7.  As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, 
por Termo Aditivo.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO 

13.1. A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no “Minas Gerais” para os 
efeitos legais previstos na legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Luzia para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios decorrentes do presente contrato.   

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.   

Santa Luzia, ....... de..............de 2016 

 

 

ALEXSANDRO WNUK  
Secretário Municipal de Obras 

 
 

Prestadores registrados 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
Testemunhas: ______________________  ________________________ 

CPF CPF:  
 


