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GABINETE 
DO PREFEITO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº                              , DE 13 DE 
OUTUBRO DE 2021

 Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar n° 2.835, de 18 de julho de 2008, 
que “Dispõe sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Santa Luzia”.

 Art. 1°  O caput do art. 106 da Lei Complementar n° 2.835, de 18 de julho de 2008, passa a 
vigorar com a seguinte redação, acrescido dos seguintes §§ 1°, 2° e 3°:

“Art. 106.  Qualquer terreno situado dentro do perímetro urbano do Município de Santa Luzia 
poderá receber edificação, desde que constituído de lote ou conjunto de lotes que faça parte de 
parcelamento do solo devidamente aprovado pelo Município e registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis competente.

§ 1º  Serão considerados equivalentes a lote ou conjunto de lotes que faça parte de parcelamento 
do solo devidamente aprovado pelo Município os terrenos que atendam aos seguintes requisitos:

I - estejam inseridos em área classificada como ocupação remanescente de processos antigos de 
parcelamento do solo, conforme consta no Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável 
do Município de Santa Luzia;

II - tenham área inferior à área máxima permitida para lotes no zoneamento em que se insere; e

III - tenham frente para logradouro público.

§ 2º  Os terrenos destinados ao uso residencial unifamiliar ou a atividades agropecuárias ficam 
isentos das limitações que trata o caput, desde que o terreno seja registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis competente.

§ 3º  Os terrenos de propriedade da União, do Estado ou do Município ficam isentos das limita-
ções que trata o caput, desde que destinados ao uso institucional, com a implantação de edificações 
para equipamentos públicos comunitários, mantidos pelos entes públicos supracitados.”

 Art. 2°  Ficam revogados o caput e os §§ 1°, 2° e 3° do art. 86 da Lei Complementar n° 2.835, 
de 2008.

 Art. 3°  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

Santa Luzia, 13 de outubro de 2021

 

 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito de Santa Luzia

MENSAGEM Nº 0103/2021

 

Santa Luzia, 13 de outubro de 2021

Exmo. Senhor Presidente,

Exmos. Senhores Vereadores,

 Submeto à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de lei complementar que Al-
tera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar n° 2.835, de 18 de julho de 2008, que 
“Dispõe sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Santa Luzia”.

 I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 O inciso VIII do art. 30 da Constituição Federal, de 1988, prevê a competência dos Municípios 
para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e contro-
le do uso, do parcelamento, e da ocupação do solo urbano”.

Seguindo essa esteira, o caput do art. 182 da Magna Carta disciplina que “a política de desen-
volvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes”.

Em decorrência dos dispositivos acima apontados, pode-se concluir que:

(a) a adequada política de ocupação e uso do solo é valor que conta com assento constitucional;

(b) a política de ocupação e uso adequado do solo se faz mediante planejamento e estabeleci-
mento de diretrizes por meio de lei;

(c) as diretrizes para o planejamento, ocupação e uso do solo devem constar do respectivo plano 
diretor, cuja elaboração depende de avaliação concreta das peculiaridades de cada Município.

 Salienta-se que a proposta sub examine é um Projeto de lei complementar, tendo em vista que 
visa alterar, acrescer e revogar dispositivos na Lei Complementar n° 2.835, de 2008.

E, nesse sentido, o inciso IX do parágrafo único do art. 49 da Lei Orgânica determina que:

 “Art. 49.  As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta 
dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis 
ordinárias.

Parágrafo único.  Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei Orgânica:

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

IX - Normas Urbanísticas de Uso e Ocupação do Solo;

.............................................................................................................................” (grifos acresci-
dos)

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR-
BANO E HABITAÇÃO

 Superadas essas questões, observa-se que compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação manifestar-se acerca do parcelamento e ocupação do solo, nos termos do inciso 
III do caput do art. 40 da Lei Complementar n° 3.123, de 01 de setembro de 2010, in verbis:

 “Art. 40.  À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio de seu 
titular, compete:

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

III - manifestar-se sobre urbanização, parcelamento e ocupação do solo, planejamento físico e 
territorial, obras públicas e privadas, patrimônio histórico urbano, infra-estrutura e equipamentos 
urbanos necessários ao bem estar da população do Município;

.............................................................................................................................” (grifos acresci-
dos)

 E, nesse sentido, a nobre pasta esclareceu que é necessário revogar o caput do art. 86 da Lei 
Complementar n° 2.835, de 2008, tendo em vista que o assunto é extremamente similar ao art. 106 
do mesmo diploma legal.

Já o § 1° do art. 86 da Lei Complementar n° 2.835, de 2008, deverá ser revogado, segundo a 
mencionada pasta afeta, porque se pretende remanejar o assunto do mencionado dispositivo para o 
art. 81 do mesmo diploma legal, o que será feito por meio de outro Projeto de lei Complementar, o 
qual está em elaboração.

Ressalta-se que o citado art. 81 trata dos parâmetros dos zoneamentos existentes na legislação, 
garantindo maior coesão textual e melhor aplicabilidade do próprio dispositivo.

Já em relação aos §§ 2° e 3° do art. 86 da Lei Complementar n° 2.835, de 2008, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação justificou a revogação no sentido de que os 
referidos dispositivos não são adequados para uma Lei Complementar de Parcelamento de Uso e 
Ocupação do Solo, devendo ser tratados no Código de Edificações.

Soma-se a isso o fato que o § 2º faz menção a “critérios especiais definidos pelo Município” de 
forma deveras genérica.

No que tange as alterações do art. 106 da Lei Complementar n° 2.835, de 2008, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação aduziu que a redação proposta no caput do 
mencionado dispositivo condensa os dispositivos do art. 86 e do art. 106, de modo a manter a ma-
téria tratada apenas em um único dispositivo, evitando contradições e duplicações de dispositivos.

Já o acréscimo do § 1º ao art. 106 da Lei Complementar n° 2.835, de 2008, leva em considera-
ção o disposto no Decreto n° 3.476, de 10 de outubro de 2019, que “Reconhece e aprova o Plano 
Municipal de Regularização Fundiária Sustentável do Município de Santa Luzia, elaborado pela 
Fundação Israel Pinheiro - FIP, conforme definido no Contrato n°20/2008, celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU e a FIP, como documento 
oficial orientador das atividades de regularização fundiária no Município”.

E, nessa perspectiva, sugere-se a possibilidade de reconhecer terrenos registrados em Cartório 
de Registro de Imóveis anteriormente à obrigação legal de obtenção de anuência do Poder Executi-
vo para parcelamento do solo como elegíveis para receber novas edificações, mediante licenciamen-
to padrão através da concessão do Alvará de Construção.

Isso porque a “ocupação remanescente de processos antigos de parcelamento do solo” corres-
ponde a situações de parcelamento realizadas por iniciativa de particulares, por meio de processos 
tradicionais de subdivisão progressiva de propriedades, em momentos em que não era exigida a 
aprovação prévia pelo Poder Público Municipal, possibilitando, em geral, o registro individual das 
parcelas.

Em relação ao acréscimo do § 2º ao art. 106 da Lei Complementar n° 2.835, de 2008, a pasta 
afeta informou que a alteração legislativa em comento visa reconhecer que qualquer imóvel do 
perímetro urbano seja utilizado para atividades agropecuárias ou para residência unifamiliar, desde 
que o zoneamento em que esteja inserido não o vede, bem como cumpra a função social do terreno, 
sendo, portanto, apto a receber novas edificações, mediante licenciamento padrão por meio da con-
cessão do Alvará de Construção.

Mais a mais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação justificou o acrés-
cimo do § 3º ao art. 106 da Lei Complementar n° 2.835, de 2008, devido a relevância e o interesse 
público, reconhecendo que qualquer imóvel de propriedade pública está apto ao recebimento de 
edificações destinadas à implantação de equipamentos públicos comunitários, como os destinados 
às áreas da saúde, educação, lazer, cultura, segurança, dentre outros, os quais serão operacionaliza-
dos pelos próprios entes públicos, oferecendo disponibilidade de serviços essenciais à comunidade 
municipal.

Nesse contexto, as alterações propostas respeitam o atributo da organicidade, que é, segundo 
Victor Nunes Leal[1], a “sistematização, a fim de que não haja entre as diversas regras e princípios 
jurídicos contradições, antinomias ou ilogicidades”. Deve o Direito, portanto, caracterizar-se como 
uma estrutura organizada, para um objetivo comum.

Prossegue Victor Nunes Leal[2] que o legislador deve, tanto quanto possível, redigir as leis 
dentro de um espírito de sistema, tendo em vista não só a harmonia interna de suas disposições, mas 
também sua colocação harmônica no conjunto das leis vigentes.

Desse modo, visando preservar o interesse público, o legislador ao elaborar determinada norma, 
deve manter a organicidade do ordenamento jurídico.

 III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Diante do exposto, considerando o objetivo do Projeto de lei complementar colocado sob o 
crivo do Poder Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa 
Excelência e de seus ilustres pares, submeto-o a exame e votação nos termos da Lei Orgânica Mu-
nicipal e conforme o Regimento Interno dessa Casa.

 

 

Christiano Augusto Xavier Ferreira 
Prefeito de Santa Luzia
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 LINK PARA DECLARAÇÃO DISPONÍVEL EM:

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/euWGzt2CXdcveM7

[1] Apud, OLIVEIRA, Luciano Henrique da Silva. Análise de Juridicidade de Proposições Le-
gislativas. 2014

[2] Apud, OLIVEIRA, Luciano Henrique da Silva. Análise de Juridicidade de Proposições Le-
gislativas. 2014

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

IMPAS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
 EDITAL Nº 089/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e fu-

tura de sacos de lixo e copos descartáveis. A Pregoeira Joice de Oliveira Campos ADJUDICA 
os itens às empresas: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda, no valor total de 
R$2.549.200,00 e BBX Soluções em Higiene Brasil Ltda no valor total de R$929.600,00. O Secre-
tário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Henrique Ferreira, HOMOLOGA o 
procedimento, em 08/10/2021, para seu efeito jurídico e legal.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
 EDITAL Nº 101/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP. Objeto: Aquisição eventual e futura 

de materiais odontológicos e saúde bucal. Data de abertura da sessão marcada para o dia 26/10/2021 
às 09h. O edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UASG: 985155 e no sítio eletrônico: www.santaluzia.mg.gov.br

 

AVISO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº051/2021 - Objeto: Contratação de pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou de direito privado com ou sem fins lucrativos para a prestação de 
serviços ambulatoriais especializados na linha de cuidado na saúde auditiva na infância, de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS, integrando a rede regionalizada e hierarquizada 
do município de Santa Luzia, MG. Edital e informações estão disponíveis no endereço eletrônico: 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/. Os interessados devem realizar o creden-
ciamento na sala 01 - (Setor de Protocolo) para protocolo e entrega do Envelope com os documentos 
de habilitação a partir do dia 19/10/2021, de 08h00min às 16h30min.

 

EDITAL DE LICITAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2021

 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA 
DE ACESSO NO IMÓVEL SEDE DO IMPAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLA-
NILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL E APRESENTAÇÃO 
PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: dia 04/11/2021 a partir de 9h00min horário de 
Brasília.

 ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA: dia 04/11/2021 a partir de 9h30min, horá-
rio de Brasília, admitidas eventuais prorrogações.

 Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da sessão fica-
rão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

 LOCAL: Sala de Licitações, sito na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa Esperança, 
Santa Luzia/MG

 CONSULTAS AO EDITAL: Sala de Licitações e site: http://www.impas.mg.gov.br/

 ESCLARECIMENTOS: Sala de Licitações ou pelo telefone (31) 3641-1319, ou ainda pelo 
e-mail: impas@santaluzia.mg.gov.br

  

Santa Luzia/MG, 13 de Outubro de 2021.

 

Raquel Lima de Souza 
Pregoeira Oficial

Dione Fernandes da Silva 
Presidente

  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2021

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2021 

 

PREÂMBULO

 O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-IMPAS/SAN-
TA LUZIA-MG, inscrito no CNPJ sob o nº 04.122.069/0001-49, com sede a Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca. 306, Bairro Boa Esperança, na cidade Santa Luzia/MG, torna pública a abertura do 
Processo Licitatório n.011/2021, na modalidade Pregão Presencial n.004/2021, do tipo menor preço, 
regido pela Lei Federal n. 10.520, de 17/7/2002 e Lei Federal n. 8.666/93, de 21/06/1993, e demais 
condições fixadas neste edital.

 Os trabalhos da sessão de julgamento serão conduzidos pela Pregoeira Raquel Lima de Souza e 
Equipe de Apoio, designados pela Portaria n. 021/2021.

 I – OBJETO

 • CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE 
ACESSO NO IMÓVEL SEDE DO IMPAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANI-
LHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.

 II - SOLICITANTE

 O Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social – IMPAS/Santa Luzia/MG.

 III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

 1 - Para consulta e conhecimento, os interessados poderão adquirir o Edital completo do Certa-
me e Anexos nos seguintes endereços:

1.1. Setor de Compras e Licitação, localizado à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 306, Boa 
Esperança, Santa Luzia/MG, telefone: 31 3641-1319, pelo e-mail: impas@santaluzia.mg.gov.br ou 
pelo website: http://www.impas.mg.gov.br/

 2 - Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao Edital deverão ser encaminhados, 
por escrito, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da abertura das propostas.

 3 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protoco-
lizadas no Setor de Protocolo do IMPAS, localizado à Marcehal Deodoro da Fonseca, 306, Boa 
Esperança, Santa Luzia/MG a partir da publicação do aviso do edital até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 3.1 - A Pregoeira não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras 
formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam pro-
tocolizadas no prazo legal.

 3.2 - A resposta aos esclarecimentos ou decisão referente à eventual impugnação ao edital serão 
enviadas ao solicitante ou impugnante via e-mail.

 IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 1 - Poderão participar desta licitação empresas especializadas do ramo (objeto contratual pre-
visto no contrato social da empresa) que atendam às condições estabelecidas neste edital e que 
cumpram plenamente os requisitos de habilitação.

 1.1 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes efetivamente 
credenciados.

 2 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação:

 2.1 Quem tiver sido declarado inidôneo com a Administração Pública ou suspenso para licitar 
ou contratar com o Município de Santa Luzia.

2.2 Quem estiver sobre processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação e empresas estrangeiras que não funcionem no país;

2.3 Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

2.4 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade responsável pela licitação, conforme disposto no 
art. 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.

 V - CREDENCIAMENTO

 1 - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá 
proceder ao respectivo credenciamento junto a Pregoeira.

 2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, proprie-
tário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato So-
cial atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento 
de identidade.

 2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público 
ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, com ou sem firma 
reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prá-
tica de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento 
de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do 
outorgante.

 2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação.

 3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a 
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a 
responsabilidade legal pelos atos praticados.

 4 - O licitante, no ato do credenciamento, deverá apresentar ainda, fora dos envelopes contendo 
a proposta de preços e a habilitação, Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habi-
litação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal n. 10.520/2002, conforme modelo previsto no 
Anexo IV deste Edital.

 5 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e adminis-
trativamente.

https://drive.santaluzia.mg.gov.br/owncloud/index.php/s/euWGzt2CXdcveM7 
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 VI - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HA-

BILITAÇÃO

 1 - A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas em enve-
lopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa 
as seguintes informações:

 

ENVELOPE I:

Conteúdo: Proposta Comercial.

Processo Administrativo nº. 011/2021

Pregão Presencial nº. 004/2021

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

 

ENVELOPE II:

Conteúdo: Documentos de Habilitação.

Processo Administrativo nº. 011/2021

Pregão Presencial nº. 004/2021

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

 

VII - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo I, ou em modelo 
próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da proponente, 
CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e assinatura do seu representante legal ou creden-
ciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas 
ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, cons-
tando:

 • - descrição completa do objeto, conforme especificações mínimas constantes do Anexo I, 
incluindo todas as especificações constantes do Anexo I, sendo a elaboração das referidas especifi-
cações de inteira responsabilidade do órgão solicitantes dos serviços;

 2 - A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à integralidade dos 
quantitativos do item cotado, não se admitindo propostas para serviço parcial dos referidos quanti-
tativos.

 3 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação.

 3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento.

 4 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

 4.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de vali-
dade das propostas, poderá ser solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes classificados, 
por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Autarquia.

 4.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

 5 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato 
da entrega de sua Proposta Comercial.

 6 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências previstas neste Edital.

 7 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

 8 - O preço deverá ser cotado considerando-se a todos os custos diretos e indiretos, tributos, 
despesas fiscais, transporte, alimentação, hospedagem, camarim, ônus previdenciários e trabalhistas, 
seguro, e demais encargos porventura existentes.

 VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação abaixo relacionada:

 HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1 - registro comercial (requerimento de empresário), no caso de empresa individual; ou

 1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-
tando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de 
eleição de seus administradores; ou

 1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da dire-
toria em exercício; ou

 1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;

 REGULARIDADE FISCAL

1.5 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

 1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e débitos com a seguri-
dade social (INSS), fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional;

 1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado onde se localiza a sede da licitante;

 1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, mediante apre-
sentação de certidão emitida pela Secretaria ou outro órgão competente do Município;

 1.9 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emi-
tida pela Caixa Econômica Federal;

 1.10 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto - Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1.11 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Concordata expedi-
da pelo distribuidor da sede da licitante dentro dos 60 (sessenta) dias antecedentes à data de abertura 
desta licitação ou segundo as disposições contidas no documento acerca do prazo de validade dele.

1.12 – Caso a certidão de falência e concordata apresente restrição aos processos eletrônicos 
(não abrangendo os PJE), caberá ao licitante apresentar juntamente com a certidão de falência recu-
peração judicial ou extrajudicial expedida no FORO do domicílio, certidões expedidas através do 
site do Tribunal de Justiça, certidão cível geral, de 1ª e 2ª instâncias.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 1.13 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, através de pelo menos um atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado.

 1.13.1. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica tem (terão) prazo de validade indeterminado, 
salvo quando no mesmo estiver explícita sua validade.

 DECLARAÇÕES

1.14 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitan-
te, conforme modelo do Anexo VI;

 1.15 - declaração de que o licitante não possui impedimento legal para licitar, conforme Anexo 
VII;

 1.16 - o licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, obser-
vadas as penalidades cabíveis, conforme Anexo VII;

 2 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal na internet 
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos 
demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habi-
litação.

 3 - As Microempresas - ME e Empresa de Pequeno Portes – EPP deverão apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

 3.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá  ao  momento em que a ME ou EPP 
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do IMPAS, para regu-
larização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa.

 3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamen-
te fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

 3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicial-
mente concedidos.

 3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n. 8.666/1993, 
sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.

 4 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 
internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.

 4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.

 4.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
ou prazo de validade expresso diverso no edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias 
anteriores à data de abertura do Pregão, quando outro não estiver informado neste edital.

 5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 
preferencialmente, com o respectivo número de inscrição no CNPJ e endereço, observando ainda o 
que segue, conforme preceitua a legislação vigente:

 5.1 - Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma;

 5.2 - Se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz.

 6 - No tocante à regularidade fiscal, serão aceitas como prova de regularidade certidões posi-
tivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

 7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Edital, ou a ausência dos 
mesmos, salvo o disposto no item 3, inabilitará o licitante.

 IX - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

 1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL oferecido, levando-se em 
consideração, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.

 2 - Será desclassificada a proposta que:

 2.1 - não se refira à integralidade do objeto;

 2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

 2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou 
superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 
44, § 3º e art. 48, II, §1º e 2º da Lei Federal n. 8.666/93.

 2.3.1 - Se o Pregoeiro entender que o preço é inexequível fixará prazo para que o licitante de-
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monstre a exequibilidade de seu preço por meio de qualquer documento idôneo.

 2.3.2 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, 
sujeitando-se o licitante às sanções legais.

 3 - Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, 
se apresentados.

 4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem.

 5 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais 
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

 X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

 1 - Após o encerramento do credenciamento dos licitantes ou seus representantes, o Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos licitantes.

 2 - Aberta a sessão, os licitantes ou seus representantes entregarão os envelopes contendo a 
Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial.

 2.1 - Os licitantes que enviarem os envelopes, “Proposta Comercial” e “Documentação de Ha-
bilitação”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a declaração 
de cumprimento de requisitos de habilitação.

 3 - O Pregoeiro, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua con-
formidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à consequente desclassificação das propostas 
em desacordo e à divulgação dos preços cotados pelos licitantes.

 3.1 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da exequi-
bilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua 
continuidade.

 4 - O Pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente às de menor preço.

 4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas acima, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas.

 5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formu-
lados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classifi-
cada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor.

 5.1 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determi-
nação da ordem de apresentação dos lances.

 5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu último preço, para efeito de 
posterior ordenação das propostas.

 5.3 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escri-
ta de menor preço e o valor estimado da contratação.

 5.4 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu 
preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita.

 6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa de 
lances.

 7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a res-
peito.

 8 - O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de menor preço, 
para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

 9 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope “Documentação 
de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação.

 10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor.

 11 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação 
do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda às exigências deste Edital.

 12 - Nessa etapa, o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam 
obtidas melhores condições para o Instituto Municipal de Previdência, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor.

 13 - Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer momen-
to, para realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, 
no mesmo ato, os licitantes presentes.

 14 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do pro-
cedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.

XI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

 1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá ma-
nifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que come-
çarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação.

 2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a ter-
mo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarra-
zões no mesmo prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

 3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso.

 4 - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não serem conhecidos:

 4.1 - ser dirigido ao Presidente do IMPAS, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, conforme estabelecido neste edital;

 4.2 - ser dirigido ao Presidente do IMPAS, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis;

 4.3 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 
razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo represen-
tante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado;

 4.4 - ser protocolizado no Setor de Protocolo do IMPAS, localizado à Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 306, Boa Esperança, Santa Luzia/MG;

 5 - O Pregoeiro não se responsabilizará por memoriais de recursos e contrarrazões endereçados 
via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Comissão Permanente de Licitação 
e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.

 6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aprovei-
tamento.

 7 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro que, re-
considerando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis.

 8 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 9 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio dos mesmos meios nos quais 
foi publicado o extrato do presente edital.

 XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 
competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

 • - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório.

 XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar docu-
mentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com o IMPAS pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

 XIV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 1 - A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

03.001.001.000009.000122.002705.03001.44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES

 XV - DA CONTRATAÇÃO

 1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, 
em conformidade com a minuta de contrato anexa (Anexo VIII), prevalecendo todos os termos e 
condições na mesma previstos, inclusive obrigações, responsabilidades e penalidades aplicáveis à 
licitante contratada.

 2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, 
comparecer ao IMPAS, para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

 XVI - EXECUÇÃO DO OBJETO

 Os licitantes contratados ficarão submissos às condições e especificações constantes do Anexos 
II e VIII deste Edital, onde se encontra definida de forma detalhada a execução do objeto licitado.

 XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

 Anexo I - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo II - Termo de Referência;

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento

Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação;

Anexo V - Modelo de Declaração de Condição de ME. ou EPP.;

Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento no disposto no inciso XXXIII da Constitui-
ção Federal e de regularidade perante a previdência social;

Anexo VII - Declaração de que não possui impedimento legal para licitar e superveniência de 
fato impeditivo da habilitação;

Anexo VIII - Minuta de Contrato.

 2 - Se o(s) licitante(es) vencedor(s), convocado(s) dentro do prazo de validade de sua proposta, 
deixar(em) de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de prazo 
com justificativa aceita pelo Pregoeiro, este examinará as propostas subsequentes e a habilitação 
dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, 
podendo ainda, negociar o preço.

 3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apre-
sentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis.

 4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes 
desqualificados e envelopes “Documentação de Habilitação” de licitantes cujas propostas tenham 
sido desclassificadas.

 5 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, 
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

 6 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, 
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será consi-
derado especificado e válido.

7 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme dispos-
to no art. 43, § 3° da Lei Federal n. 8.666/1993.
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 8 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

 9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o IMPAS re-
vogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes 
comprovados, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fun-
damentado, devidamente publicado.

 10 - Para atender a seus interesses, o IMPAS poderá alterar quantitativos, sem que isto implique 
alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da 
Lei Federal n.º 8.666/1993.

 11 - O IMPAS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura.

 12 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, para dirimir even-
tuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expres-
sa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

 

Santa Luzia/MG, 13 de Outubro de 2021

 

 

Raquel Lima de Souza 
Pregoeira Oficial

 

 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

 

NOME/RAZÃO SOCIAL E QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE.

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE 
ACESSO NO IMÓVEL SEDE DO IMPAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANI-
LHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA”.

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES UNID. QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

1

MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, 
FERRAMENTARIA 

E PESSOAL, INCLU-
SO ALIMENTAÇÃO, 

TRANSPORTE E COM-
BUSTÍVEIS.

VB 1,00   

2

DEMOLIÇÃO E REGU-
LARIZAÇÃO DE PAS-
SEIO PARA RECEBER 

REVESTIMENTO

M2 18,00   

3
ESCAVAÇÃO MANUAL 
DE SOLOS 1ª CATEGO-

RIA
M3 13,00   

4 ALVENARIA/PISOS     

4.1 Alvenaria bloco de con-
creto, E = 15cm M2 12,00   

4.2 Chapisco com argamassa 
1:3 cim/areia, a peneira M2 12,00   

4.3 Reboco com argamassa 
1:7 cimento e areia M2 12,00   

4.4
Assentamento de novo 
revestimento em Pedra 
Lagoa Santa (10x20)

VB 1,00   

4.5

Execução de rampa de 
acessibilidade para acesso 

do portão até a varanda 
com instalação de corri-

mão metálico pintado com 
tinta esmalte

VB 1,00   

4.6 Instalação de piso podotá-
til em passeio frontal VB 1,00   

5 SERALHERIA     

5.1 Readequação de portão de 
entrada (social) VB 1,00   

5.2 Fornecimento e instalação 
de guarda corpo M 13,00   

5.3 Automação portão da 
garagem VB 1,00   

6 SERVIÇOS GERAIS     

6.1
Retirada de entulhos em 

caçambas, incluso aluguel 
de caçambas

VB 1,00   

6.2 Limpeza da obra VB 1,00   
6.3 Desmobilizaçãol VB 1,00   
 TOTAL GERAL    

 

Obs: No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, encargos trabalhis-
tas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, entre outros encargos que direta ou indiretamente 
e venham a incidir. Estas despesas correrão por conta do contratado, sob a responsabilidade do 
licitante.

O licitante declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes 
do Edital do Pregão Presencial nº. 004/2021 e que a presente proposta tem prazo de validade de 60 
(sessenta dias) dias.

Local, data.

 

Nome e assinatura do licitante

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

 

1. OBJETO

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-
CIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E RAMPA DE ACESSO 
NO IMÓVEL SEDE DO IMPAS.

 2. JUSTIFICATIVA

 A presente licitação justifica-se pela necessidade de adequação do imóvel sede do IMPAS às 
exigências dos Órgãos Governamentais de Fiscalização e à Lei de acessibilidade, visando realizar a 
correção e melhoria da entrada/acesso ao imóvel, para qualquer pessoa que necessite ingressar nas 
instalações do IMPAS, mesmo com mobilidade prejudicada/reduzida.

 3. FUNDAMENTO LEGAL

 Leis federais 8.666/1993, 10.520/2002, suas posteriores alterações

 4. Especificações

 ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVI-
DADES UNID. QUANTI-

DADE
UNITÁ-

RIO TOTAL

1

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS, FERRAMENTA-
RIA E PESSOAL, INCLUSO 
ALIMENTAÇÃO, TRANS-

PORTE E COMBUSTÍVEIS.

VB 1,00   

2
DEMOLIÇÃO E REGULARI-
ZAÇÃO DE PASSEIO PARA 
RECEBER REVESTIMENTO

M2 18,00   

3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
SOLOS 1ª CATEGORIA M3 13,00   

4 ALVENARIA/PISOS     

4.1 Alvenaria bloco de concreto, E 
= 15cm M2 12,00   

4.2 Chapisco com argamassa 1:3 
cim/areia, a peneira M2 12,00   

4.3 Reboco com argamassa 1:7 
cimento e areia M2 12,00   

4.4
Assentamento de novo reves-
timento em Pedra Lagoa Santa 

(10x20)
VB 1,00   

4.5

Execução de rampa de acessi-
bilidade para acesso do portão 

até a varanda com instalação de 
corrimão metálico pintado com 

tinta esmalte

VB 1,00   

4.6 Instalação de piso podotátil em 
passeio frontal VB 1,00   

5 SERALHERIA     

5.1 Readequação de portão de 
entrada (social) VB 1,00   

5.2 Fornecimento e instalação de 
guarda corpo M 13,00   

5.3 Automação portão da garagem VB 1,00   
6 SERVIÇOS GERAIS     

6.1
Retirada de entulhos em 

caçambas, incluso aluguel de 
caçambas

VB 1,00   

6.2 Limpeza da obra VB 1,00   
6.3 Desmobilizaçãol VB 1,00   
 TOTAL GERAL    

 

4.1. A descrição dos itens e dos respectivos quantitativos constantes da proposta comercial e 
deste Termo de Referência foi realizada pelo requisitante, com o apoio técnico de funcionários e 
responsáveis envolvidos.
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 4.2. A relação dos serviços a serem contratados foi elaborada considerando as reais necessida-
des de uso, buscando-se atender plenamente o objeto a ser licitado, de acordo com o presente órgão.

 5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 O critério de julgamento será o de menor valor global, desde que observadas às especificações 
e demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

 6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 6.1. Conforme solicitações do IMPAS feitas mínimas discriminações dos seguintes serviços:

 6.2. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, encargos trabalhis-
tas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, entre outros encargos que direta ou indiretamente 
e venham a incidir. Estas despesas correrão por conta do contratado, sob a responsabilidade do 
licitante.

 1. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo IMPAS.

 8. PRAZO DE VIGENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL

 8.1. O contrato relativo aos serviços ora licitados terá vigência de 02 (dois) meses, a partir de 
sua assinatura, podendo ser extinto antes do aludido prazo, admitindo-se as prorrogações legais.

 8.2. O contrato possuirá eficácia perante terceiros após a publicação do seu extrato nos mesmos 
veículos em que foi publicado o resumo do instrumento convocatório.

 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 9.1. A CONTRATADA obriga-se a:

 1. Prestar diligentemente os serviços objeto da presente licitação, dentro de elevados padrões 
de qualidade e confiabilidade;

 1. Respeitar aos prazos e demais especificações pertinentes à execução do objeto licitado, 
para que sejam atendidos os interesses do IMPAS.

 1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 1. Fornecer a estrutura necessária à satisfatória prestação dos serviços;

 1. Pagar pontualmente ao licitante contratado, de acordo com os prazos e condições previs-
tos e conforme a proposta oferecida pelo licitante contratado;

 III. Fiscalizar a execução do contrato, através de sua Presidência e de sua Controladoria Interna.

 11. CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 No valor da proposta, deverão estar incluídos todos os custos eventualmente incidentes pelos 
quais respondam os licitantes.

 12. VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 12.1. No tocante aos serviços, os respectivos pagamentos serão realizados por processo legal, 
através de medições e entregas parciais, após a verificação e comprovação da prestação dos servi-
ços, o que deverá ser atestado pelo IMPAS, órgão responsável pela fiscalização. Estes pagamentos 
poderão ser feitos até 05(cinco) dias após a aprovação da medição.

 12.2. Deverá ser considerado, para efeitos de pagamento, o valor oferecido pelo licitante contra-
tado na sessão de julgamento da licitação, compatível com os preços praticados no mercado.

 12.3. O IMPAS poderá reter o pagamento em caso de dano de responsabilidade da Contratada, 
ou, ainda, para recebimento de multas aplicadas a título de penalidade.

 13. SANÇÕES

 A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar docu-
mentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com o IMPAS pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

 14. VALOR ESTIMADO

 VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$45.980,18 (Quarenta e cinco mil, no-
vecentos e oitenta reais e dezoito centavos).

 O valor total estimado da presente Licitação consta dos autos do referido Processo. Os valores 
orçados estão disponíveis para consulta nos autos do Processo Licitatório nº 011/2021 – Pregão 
Presencial 004/2021.

 

 ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _______________________________ ______
___________________________________________, portador(a) do Documento de

Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________, como 
representante da licitante ______________________________________________, inscrita no 
CNPJ ou sob o nº __________________, para participar da licitação acima referenciada, instaurada 
pelo Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social, na qualidade de representante legal, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta co-
mercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

 Local, data.

 

Assinatura: ______________________________________________________

Nome legível: ____________________________________________________

Qualificação: _____________________________________________________

 • Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº, 
________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) __
____________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA cumprir 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor 
do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

 

Local, data.

 

Assinatura: ______________________________________________________

Nome legível: ____________________________________________________

Qualificação: _____________________________________________________

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

 

   

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

 

A (O) sociedade empresaria/empresário individual_______________________________________ 
_____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ______________
__________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________, 
inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como ____________________________ (incluir a condição da 
empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar 
n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

 Ressalva: Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 
ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal nº 8.666/93.

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

 

Local, data.

 

Assinatura: ______________________________________________________

Nome legível: ____________________________________________________

Qualificação: _____________________________________________________

 

 • Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

 

  

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o 
nº ________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _____
_________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as 
penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos.

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

 

Local, data.

 

Assinatura: ______________________________________________________

Nome legível: ____________________________________________________

Qualificação: _____________________________________________________

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI IMPEDIMENTO LE-
GAL PARA LICITAR E SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 011/2021

PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2021

  

• Nome da sociedade empresária/empresário indivi-
dual:______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, com 
sede no endereço________________, neste ato representada pelo Sr°(a)_____________________ 
declara sob as penas da lei e para fins do Processo Licitatório n° 011/2021 - Pregão Presencial  
004/2021, que a sociedade empresária/empresário individual por mim representada não está suspen-
sa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público 
e, da mesma forma não está na situação de empresa/pessoa inidônea para licitar ou contratar com o 
Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas poste-
riores alterações.

 • A suprareferida declara ainda, que se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo 
da habilitação, observadas as penalidades cabíveis.

   

Local, ____ de _______________ de 2021.

  

Assinatura (representante legal): _________________________________

 Nome legível: ________________________________________________

  

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

 

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2021

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

 O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -IMPAS/SANTA 
LUZIA-MG, inscrito no CNPJ sob o nº 04.122.069/0001-49, com sede a Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 306, Bairro Boa Esperança, na cidade Santa Luzia/MG, neste ato representado, na 
forma da lei, pela sua Presidente, Sra.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Dione Fernandes da Silva, doravante 
denominado como CONTRATANTE, e a empresa ...................................., pessoa jurídica de direito 
privado, portadora do CNPJ nº ................................., com sede e administração à ............................, 
....................., ..........................., aqui representada pelo Sr. ...................., ............, .................., 
....................., inscrito no CPF Nº ................, cédula de identidade RG Nº .................... SSP............., 
doravante denominado como CONTRATADA, têm entre si, justo e acordo, o presente instrumento 
de CONTRATO, objetivando contratar Empresa Especializada consultoria e assessoria contábil pe-
las condições que estipulam a seguir:

 Cláusula Primeira – Dos Fundamentos Legais

O presente instrumento de contrato administrativo é regulado pela Lei 8.666 de 21/06/93, com 
suas alterações posteriores.

1.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto na lei supramencionada e 
segundo os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em 
benefício do interesse público.

 Cláusula Segunda – Do Objeto e da Finalidade

• - É objeto contratar contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especiali-
zados de engenharia para construção de passeio e rampa de acesso no imóvel sede do IMPAS, com 
as seguintes especificações:

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS  
ATIVIDADES UNID. QUANTI-

DADE
UNITÁ-

RIO TOTAL

1

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS, FERRAMENTARIA 
E PESSOAL, INCLUSO ALI-
MENTAÇÃO, TRANSPORTE 

E COMBUSTÍVEIS.

VB 1,00   

2
DEMOLIÇÃO E REGULARI-
ZAÇÃO DE PASSEIO PARA 
RECEBER REVESTIMENTO

M2 18,00   

3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
SOLOS 1ª CATEGORIA M3 13,00   

4 ALVENARIA/PISOS     

4.1 Alvenaria bloco de concreto, E 
= 15cm M2 12,00   

4.2 Chapisco com argamassa 1:3 
cim/areia, a peneira M2 12,00   

4.3 Reboco com argamassa 1:7 
cimento e areia M2 12,00   

4.4
Assentamento de novo reves-
timento em Pedra Lagoa Santa 

(10x20)
VB 1,00   

4.5

Execução de rampa de acessi-
bilidade para acesso do portão 

até a varanda com instalação de 
corrimão metálico pintado com 

tinta esmalte

VB 1,00   

4.6 Instalação de piso podotátil em 
passeio frontal VB 1,00   

5 SERALHERIA     

5.1 Readequação de portão de 
entrada (social) VB 1,00   

5.2 Fornecimento e instalação de 
guarda corpo M 13,00   

5.3 Automação portão da garagem VB 1,00   
6 SERVIÇOS GERAIS     

6.1
Retirada de entulhos em 

caçambas, incluso aluguel de 
caçambas

VB 1,00   

6.2 Limpeza da obra VB 1,00   
6.3 Desmobilizaçãol VB 1,00   
 TOTAL GERAL    

 

 2.2 - A forma de prestação de serviços, objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste 
instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, inde-
pendentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

1. a) Proposta da CONTRATADA

 Cláusula Terceira – Do Preço e das Condições de Pagamento

A Contratante pagará à contratada, o valor global de R$ ............... (..................reais).

Parágrafo 1º – O pagamento será efetuado a cada medição e entregas parciais do objeto, após a 
verificação e comprovação da prestação dos serviços, devendo a contratada emitir a Nota Fiscal a 
cada parcela entregue.

Parágrafo 2º – A CONTRATANTE não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados 
os itens das propostas que assim se apresentarem.

 Cláusula Quarta– Do Prazo

4.1 – O prazo de prestação dos serviços será de 02 (dois) meses a contar da assinatura do con-
trato, podendo, a critério da CONTRATANTE, ser prorrogada nos termos do Artigo 57, II da Lei 
Federal n. 8666/93 em caso de necessidade comprovada.

4.2 - O início dos serviços será imediato após a assinatura do contrato.

 Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária

As despesas contraídas em virtude do presente contrato serão custeadas por recursos próprios da 
dotação orçamentária da CONTRATANTE, rubrica especificada abaixo:

03.001.001.000009.000122.002705.03001.44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES

 Cláusula Sexta - Das Obrigações da Contratada

6.1. Uma vez notificada de que CONTRATANTE efetivará a contratação, a empresa vencedora 
deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste certame. Recebida a Nota de Empenho, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

II - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à 
fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de todas 
as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas 
decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as 
exigências legais, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se 
fizerem necessárias à plena e perfeita execução dos serviços, quando realizarem os serviços in loco;

III - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes 
da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido à 
impossibilidade de execução conforme o contratado, sem qualquer custo adicional ao Contratante;

IV - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma definidos pelo 
Contratante.

V – Manter toda a equipe uniformizada, treinada e habilitada conforme a legislação vigente;

VI - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indire-
tamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;

VII - Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço ele-
trônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários por 
parte do Contratante;

VIII - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;

IX - Apresentar a CONTRATANTE, caso esta venha a solicitar, a programação geral de seus 
serviços, com base em indicações pela mesma fornecida;

 Cláusula Sétima– Das Obrigações da Contratante

7.1 Uma vez firmada a contratação, a CONTRATANTE se obriga a:

8. a) Convocar a vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para retirar 
a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação;

9. b) Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto;

10. c) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Presidência, o cumprimen-
to do contrato a ser assinado com a CONTRATADA vencedora, anotando em registro próprio as fa-
lhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da CONTRATADA;

11. d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma e prazos estabelecidos neste Contra-
to a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a legisla-
ção vigente;

12. e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem 
como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

13. g) Definir regras de fiscalização relativas ao objeto contratado;
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14. h) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato.

 Cláusula Oitava – Da Fiscalização

8.1 – A CONTRATANTE, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e 
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivan-
do a imediata correção das irregularidades apontadas.

8.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a res-
ponsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do ob-
jeto do contrato.

 Cláusula Nona – Das Penalidades

9.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 
acarretar nas seguintes sanções:

8. a) multa compensatória no percentual de 20% (cinco por cento), calculada sobre o valor 
total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo ou pela não apresentação da documentação 
exigida, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo 
da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;

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

10. c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando 
a inexecução parcial do mesmo.

11. d) Advertência.

9.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação 
de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais 
perdas e danos causados à CONTRATANTE.

9.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos da CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada.

9.4 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por con-
veniência administrativa, mediante ato do CONTRATANTE.

9.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Muni-
cípio e no caso de suspensão para licitar, a CONTRATADA será descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.

9.6 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA vencedora 
o contraditório e a ampla defesa.

 Cláusula Décima – Regime Legal e Cláusulas Complementares

O presente contrato rege-se  de acordo com a norma do artigo 55 da Lei 8.666/93.

 Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão

11.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte 
da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

11.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extra 
judicial, quando:

1. a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscali-
zação deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumpri-
mento das obrigações ajustadas;

2. b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamen-
to de todas as outras sanções previstas;

3. c) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos mate-
riais;

4. d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;

5. e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.

11.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência 
seja devidamente justificada.

11.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

 Cláusula Décima Segunda – Das Prerrogativas

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente Contrato e 
abaixo elencados:

8. a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse públi-
co, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;

9. b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 
8.666/93;

10. c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

11. d) fiscalização da execução do Contrato.

 Cláusula Décima Terceira – Da Alteração 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº 
8.666/93 alterada pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.

 Cláusula Décima Quarta – Da Publicação

Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Órgão Ofi-
cial.

 Cláusula Décima Quinta – Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Luzia/MG para dirimir quaisquer dúvidas que eventual-
mente possam advir do presente contrato.

 E por estarem assim, justas e acertadas, mandaram lavrar o presente instrumento, na presença 
de duas testemunhas de tudo cientes, em três vias de igual teor e forma.

 Santa Luzia,  .................................

 

 

 

Dione Fernandes da Silva 
Presidente do IMPAS

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

NOTIFICAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, através do Departamento de Fiscalização de Obras e 

Posturas, vem por meio deste aviso, dar ciência ao responsável pelo imóvel discriminado abaixo, 
sobre a obrigatoriedade da limpeza do(s) lote(s), bem como da construção de muro e calçada do(s) 
referido(s) imóvel(is).

De acordo com o Código de Posturas do Município de Santa Luzia (Lei 1545/92):

Art. 294 Todo proprietário de terreno não edificado é obrigado:

I – a mantê-lo capinado, drenado e em perfeito estado de limpeza;

II – a guardá-lo, fiscalizá-lo e evitando que o mesmo seja usado como depósito de lixo, de de-
tritos e resíduos de qualquer natureza;

 (…)

• 4º Esgotados os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderá a Prefeitura, a seu 
critério, através dos órgãos competentes, promover a execução dos serviços de limpeza e cobrar os 
preços públicos respectivos, acrescidos de taxa de administração, independentemente da aplicação 
das sanções cabíveis, multas, juros e correções monetárias conforme o IGPM.

• 7º O produto da limpeza de terreno não edificado deverá ser removido e transportado ime-
diatamente para os locais de disposição indicados pelo órgão competente, sendo vedada sua queima 
no local.”

Art. 244 – O lote vago, com frente para a via ou logradouro público aberto, será obrigatoriamen-
te limpo e fechado no respectivo alinhamento, com muro resistente de altura mínima de 1,80 (hum 
metro e oitenta centímetros) assim como terá, ao longo de sua testada, calçada construída de acordo 
com as normas estabelecidas na Seção II do Capítulo VI deste código.

• 1º Em se tratando de lote com mais de uma testada, as obrigações estabelecidas neste 
artigo se estendem a todas.

(…)

• 3º Caso o proprietário, por qualquer motivo, não construa o muro e a calçada dentro dos 
prazos estabelecidos pela fiscalização, a Prefeitura Municipal fica assim autorizada a assumir a exe-
cução dessas obras procedendo-se posteriormente a cobrança administrativa a ser regulamentada 
por decreto do executivo municipal.

• 4º O não cumprimento do parágrafo anterior acarretará em inscrição em dívida ativa e 
cobrança judicial. (Redação dada pela Lei nº 1958/1997)

• 5º O proprietário de lote edificado é obrigado a construir, ao longo de sua testada, calçadas 
de acordo com as normas estabelecidas na Seção II do Capítulo II, deste Código, estando sujeito ao 
disposto nos parágrafos 3º e 4º. (Redação acrescida pela Lei nº 2016/1998)

Art. 18 É obrigado ao munícipe a construção e manutenção de passeio lindeiro à sua proprieda-
de, às suas expensas, desde que o logradouro seja dotado de pavimentação e meio-fio”. (Alterado 
pela Lei n.º 1.958/1997).

Art. 25 O revestimento do passeio será dos seguintes tipos: I – argamassa de cimento e areia; 
II – ladrilhos de grés ou cimento; III – mosaico do tipo português, em logradouro com declividade 
inferior a 10%; IV – outros materiais, desde que previamente aprovados pelo planejamento urba-
nístico do Município.

• 1º. – Os pisos deverão ter a superfície contínua, sem ressaltos ou depressões e ser antider-
rapantes.

Art. 26 Poderão ser construídos passeios com faixa gramada, desde que: I – a faixa gramada 
seja junto ao meio-fio; II – a faixa gramada tenha largura inferior a 50% (cinqüenta por cento) da 
largura do passeio; III – a faixa pavimentada tenha largura mínima igual a 1,25m (um metro e vinte 
e cinco centímetros).

O intuito desta ação é evitar a proliferação de animais peçonhentos, pragas domésticas e mos-
quito Aedes Aegypti. Assim, o(a) Senhor(a) deve, sempre que necessário, proceder à capinação ou 
roçagem do mato, bem como o recolhimento e retirada de todo o detrito, sendo proibido o depósito 
em vias públicas, ficando o proprietário, responsável pela correta destinação através de caçambas 
ou descarte. É proibido o uso de fogo e capina química. Também deverá construir muros e calçadas, 
caso não os possua.

Dessa forma, será concedido ao(à) Senhor(a), um prazo de 15 dias para a capina e limpeza do 
lote e 30 dias para a construção do muro e/ou calçada, a partir do recebimento desta notificação, 
para adequar vossa propriedade às exigências elencadas anteriormente, caso o(s) imóvel(is) não 
se encontrem nas condições determinadas pela legislação municipal.  O não cumprimento dessas 
obrigatoriedades sujeita o infrator ao pagamento de MULTA, no valor de 240 UFM (unidade fiscal 
do município de Santa Luzia) conforme lei, além de outras sanções cabíveis.

NOTIFICAÇÃO NOTIFICADO(A)  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
DO IMÓVEL

242/2021 DCM PARTICIPAÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA 1.3.003.124.0300

260/2021 NILSON HILARIO DE SOUZA 2.3.085.070.0048
161/2021 MARILIA MOREIRA DOS SANTOS 1.1.049.030.0314-001



Poder Executivo
9Quarta - feira, 13 de outubro de 2021 Diário Oficial do Município

SANTA LUZIA
166/2021 DENICE CRISTINA ANTÃO 2.1.158.306.0120-001

167/2021 JUSCELINO EVANGELISTA BARBO-
SA 2.1.158.306.0130-001

165/2021 EPAMINONDAS CASSEMIRO SILVA 2.1.078.174.0058-001
162/2021 MARIA MARIA DE JESUS REZENDE 2.1.078.151.0261-001
163/2021 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA 2.1.078.151.0182-001
164/2021 IMOBILIÁRIA BARBOSA LTDA 2.1.078.151.0202-001
241/2021 DANIEL DE SOUZA ROSA 2.3.085.067.0051

 Caso não seja o atual proprietário do imóvel ou o imóvel esteja edificado, é de extrema neces-
sidade que sejam atualizados os dados cadastrais junto ao setor de tributos da Prefeitura Municipal 
e demais órgãos competentes, caso ainda não o tenha feito. Em caso de dúvidas, favor entrar em 
contato pelo telefone 3641-5276 (Departamento de Fiscalização de Posturas).

 

13 de outubro de 2021

 

 AUTO DE INFRAÇÃO
O Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas, com fulcro no art.40 §4º da Lei 4055/2019, 

notifica o infrator da Infração cometida, considerando caso queira, o prazo de 20 (vinte) dias, se-
gundo a Lei 3.615/2014, contados a partir desta publicação, para interpor recurso junto a Secretaria  
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

AUTO DE  
INFRAÇÃO INFRATOR INFRAÇÃO UFM

295 Priscilla de Oliveira 
Bottes

Descumprimento do Termo de Em-
bargo de n° 045/2021. Iniciar obra 
sem alvará de construção. Vistoria 

de retorno realizada na data de 
26/08/2021.

3000

305 Wilson Camargos 
Baptista

Manter lote vago sujo e sem fecha-
mento adequado e falta de construção 
de passeio lindeiro ao lote, conforme 
relatório fotográfico de 23/09/2021

240

302 Alfredo José Marques 
da Silva

Iniciar obra sem autorização da 
Prefeitura de Santa Luzia. Realizar 
movimentação de terra sem licença 
da Prefeitura. Descumprimento do 
Termo de Embargo Nº 112/2021.

5000

378 Rafael Avelar de 
Souza

Executar obras públicas ou particu-
lares em logradouros públicos sem 

prévia autorização da prefeitura. Des-
cumprimento do Termo de Embargo 
n° 242/2021. Vistoria de retorno n° 

09/09/2021.

420

365 Ricardo da Cruz 
Pereira

Execução de obra sem licença; Des-
cumprimento do Termo de Embargo 
n° 179/2021 referente à construção 
sem alvará, conforme registro foto-

gráfico do dia 27/09/2021.

3000

382 Janete Dias Souza 
Costa Oliveira

Descumprimento de notificação de 
Imóvel Irregular n° 183/2021. Retira-
da de elementos de estrutura fora dos 
limites do lote ou terreno. Vistoria de 

retorno 23/09/2021.

1000

303
Companhia Energética 

de Minas Gerais - 
CEMIG

Descumprimento da notificação 
de imóvel irregular n° 119/2021, 

segundo fiscalização realizada em 
21/09/2021. Refere-se ao imóvel de 

inscrição cadastral 1.2.067.0800.

240

381
Silvia Enxovais e 

Raul Bikes e Serviços 
LTDA

Descumprimento de Notificação n° 
110/2021. Colocar mobiliário urbano 
e equipamentos sem prévia autoriza-

ção da prefeitura. Lei 3368/2013, face 
exposição de mercadoria em passeio. 

Retorno dia 08/09/2021.

240

296 Bernardo Antônio da 
Silva

Iniciar obra sem autorização da 
Prefeitura de Santa Luzia. Descum-

primento do Termo de Embargo de n° 
212/2021, retorno realizado na data 

de 03/09/2021.

3000

379 Roberto Carlos dos 
Santos

Iniciar obra sem alvará de construção. 
Desrespeito ao Termo de Embar-
go 195/2020. Vistoria de retorno 

09/09/21.

3000

384 Construtora Franco 
Martins

Descumprimento de Notificação 
de Imóvel Irregular 187/2021. É 

proibido a obstrução de via pública 
com material ou uso como canteiro de 

obras. Retorno em 20/09/2021.

570

306 Domingos Sávio 
Ferreira

Descumprimento da Notificação de 
Obras n° 04/2021 referente à coloca-
ção de material de construção sobre 

passeio conforme registro fotográfico 
do dia 20/09/2021.

570

304
Mária de Fátima de 
Jesus e Sônia Maria 

de Jesus

Manter lote vago sujo e sem fe-
chamento e falta de construção de 
passeio lindeiro ao lote, conforme 

relatório fotográfico de 23/09/2021.

240

307 Elízio Silva Costa Elemento da estrutura fora dos limites 
do lote ou terreno. 1000

282 Sílvio da Conceição
Descumprimento da Notificação n° 
141/2021. Não manter o lote vago, 

limpo fechado e com calçada.
240

 

13 de Outubro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MG
Termo de convênio de estágio obrigatório e não-obrigatório

Instituição Cursos de Graduação Duração Início da Vigência
Brasil Educação S/A 

(UNA) Todos os cursos 05 (cinco) anos 04/10/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICUL-

TURA E ABASTECIMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
 OBJETO: Chamamento Público para o preenchimento de vagas e obtenção de licenciamento 

para o exercício de atividade comercial em logradouro público em feira livre no bairro Bom Destino 
no município de Santa Luzia.

PRAZOS E ENDEREÇO PARA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO:

INSCRIÇÕES:  a partir do dia 14/10/21 até o dia 27/10/21.

AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS: 28/10/21 e 
29/10/21

RESULTADO DA AVALIAÇÃO E CLASIFICAÇÃO: 01/11/21

PRAZO PARA RECURSO DO RESULTADO: a partir do dia 03/11/21 até o dia 05/11/21.

RESULTADO DO RECURSO E RESULTADO FINAL: 08/11/21

INAUGURAÇÃO DA FEIRA DO BOM DESTINO: 14/11/21

HORÁRIO: Das 8h às 12h e de 13h às 16h. Horário de Brasília.

ENDEREÇO: CRAS Bom Destino situado à Rua Ipê Amarelo, 36 - Bairro Bom Destino - Santa 
Luzia/MG; CEP 33060-116.

Os (as) interessados (as) deverão entregar o envelope à Comissão Especial de Avaliação, no 
local, data e horários indicados acima.

CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail: cras.bomdestino@santaluzia.
gov.br ou por telefone: (031) 3691-2875.

AVISOS SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO: Os avisos sobre este Chamamento serão pu-
blicados no Diário Oficial do Município (DOM-Santa Luzia) e, e divulgados na internet, através do 
site http://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento deste Chama-
mento e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados no Diário Oficial 
do Município (DOM - Santa Luzia) ou disponibilizados na internet no site http://www.santaluzia.
mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/

SITE PARA CONSULTAS E DOWNLOAD DO EDITAL: http://www.santaluzia.mg.gov.br/
v2/index.php/licitacao/ IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial 
fixada para a entrega do envelope de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convoca-
tório do Chamamento Público, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, obedecidas as 
disposições do edital.

 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ nº 18.715.409/0001-50, sediado na Av. 
VIII, n.º 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Abastecimento, torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
encontra aberto o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021, cujo objeto é o preenchimento de va-
gas e obtenção de licenciamento para o exercício de atividade comercial em logradouro público em 
feira livre no bairro Bom Destino no município de Santa Luzia, conforme especificações técnicas 
contidas nos Anexos deste Chamamento Público, em especial no Termo de Referência (Anexo I.)

1. DA VINCULAÇÃO LEGAL

1.1. O presente Chamamento dar-se-á conforme regras definidas neste instrumento convocató-
rio, na Lei nº 3.300 de 9 de agosto de 2012 e Decreto nº 3.433 de 02 de julho de 2019.

1.2. Este Chamamento foi regularmente autorizado pelo Secretário Municipal de Meio Ambien-
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te, Agricultura e Abastecimento, examinado e aprovado pela Assessoria Jurídica Administrativa.

2. DO OBJETO

2.1. O presente Chamamento tem por objeto o preenchimento de vagas e obtenção de licencia-
mento para o exercício de atividade comercial em logradouro público em feira livre no bairro Bom 
Destino no município de Santa Luzia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 
estabelecidas nos anexos que fazem parte integrante deste edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do presente Edital de Chamamento Público:

1. a) Pessoas físicas e Microempreendedor Individual (MEI), residentes em Santa Luzia e 
que cumpram as exigências deste Edital.

3.2. Não poderão se inscrever:

1. a) Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta de Santa Luzia;

2. b) Menores de 18 anos.

3. DAS VAGAS, CATERGORIAS E CADASTRO RESERVA

4.1. Serão preenchidas 20 (vinte) vagas nas categorias Produtos Rurais, Artesanato, Alimenta-
ção, Vestuário e Utilidades Domésticas.

4.2. Os participantes habilitados no presente CHAMAMENTO PÚBLICO, integrantes da lista 
de classificação final, mas não convocados por estarem fora do número de vagas ofertadas, inte-
grarão cadastro de reserva e, durante a vigência deste Edital, poderão ser convocados nos casos de 
vacância e de feiras realizadas em eventos isolados, conforme item 3.15 do termo de referência.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições serão efetuadas, CRAS Bom Destino situado à Rua Ipê Amarelo, 36 - Bairro 
Bom Destino - Santa Luzia/MG; mediante o preenchimento de formulário disponibilizado e apre-
sentação da documentação relacionada no item 6 do Edital.

5.2. As inscrições ocorrerão entre os dias 14 de outubro de 2021 e 27 de outubro de 2021, das 
08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h (exceto sábados, domingos, recessos e feriados).

5.3. O candidato poderá inscrever-se em apenas uma categoria, devendo manter essas condições 
durante todo o período de vigência do Edital.

5.4. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente ou através de procurador constituído por 
procuração específica para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia 
simples do documento de identidade do candidato a feirante e do procurador constituído, desde que 
observados os critérios contidos no Edital.

5.4.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante 
no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

5.5. A inscrição para participar deste CHAMAMENTO PÚBLICO é gratuita, sendo legítima 
a cobrança da taxa semestral decorrente da licença para ocupação do solo nas vias e logradouros 
públicos, após eventual habilitação e cadastramento.

5.6. A participação do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das normas 
e das condições do CHAMAMENTO PÚBLICO tais como se acham estabelecidas nesse Edital e 
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e 
convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como 
se nele estivessem transcritos e acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

5.7. O candidato deverá orientar-se no sentido de somente efetuar a inscrição após tomar conhe-
cimento do disposto no Edital e seus anexos, bem como na legislação pertinente.

5.8. Declarações falsas determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sendo assegurado 
ao candidato o direito de recurso previsto no item 12 do Edital.

5.9. A inscrição é pessoal e intransferível.

5.10. A inscrição não dá ao candidato o direito de expor nas feiras livres. Nos casos em que o 
candidato tiver sua inscrição indeferida, poderá se manifestar formalmente por meio do recurso 
administrativo previsto no item 12.

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.1. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponibilizado e apresentar 
original e cópia simples dos seguintes documentos:

6.1.1 Cédula de identidade;

6.1.2 Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

6.1.3 Comprovante de residência no município de Santa Luzia atualizado (máximo três meses);

6.1.4 Comprovante do local de produção atualizado, caso o local não seja o da residência (má-
ximo 03 meses).

6.1.5 Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Municipal de Santa Luzia, a ser obtida 
perante o Setor de Tributos da Prefeitura Municipal;

6.1.6 Comprovante de sindicalização e certificação pelo escritório regional da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER, no caso de candidatos à categoria 
de produtos rurais e agroecológicos;

6.1.7. Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (MEI), se for o caso, e certi-
dão negativa de débitos perante à Fazenda Municipal também em relação ao CNPJ correspondente.

6.1.8. Requerimento de Participação preenchido (ANEXO IV).

6.2. Candidatos às categorias Alimentação e Produtos Rurais deverão fornecer uma amostra de 
cada produto a ser comercializado, embalada em saco plástico transparente com etiqueta contendo o 
nome do candidato e o número da inscrição, a ser entregue no ato da inscrição.

6.2.1 Na categoria alimentação e produtos rurais alimentícios o candidato deverá levar uma 
breve descrição do seu produto com fotos.

6.3. A Comissão Especial de Acompanhamento do Chamamento Público poderá realizar dili-
gências e sindicâncias com o objetivo de analisar e certificar a fabricação e manuseio dos produtos 
e serviços relacionados as demais categorias.

6.4. Após a entrega do formulário preenchido, dos documentos e das amostras, se for o caso, 
o candidato receberá comprovante de inscrição, a ser emitido pela Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Abastecimento.

6.5. A inscrição do candidato no CHAMAMENTO PÚBLICO implicará no conhecimento e na 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no Edital e na legislação pertinente, em rela-
ção às quais não poderá alegar desconhecimento.

7. DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

7.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, Agricultura e Abastecimento, em todas as suas etapas, visando o preenchimento das vagas dis-
postas no ANEXO II do Edital, durante seu prazo de validade, de acordo com a necessidade e a 
conveniência do Município de Santa Luzia.

7.2. A Comissão Especial de Acompanhamento do CHAMAMENTO PÚBLICO será instituída 
por portaria, publicada no quadro de avisos da PREFEITURA DE SANTA LUZIA, que acompanha-
rá toda a execução do certame.

8. ANÁLISE DAS INCRIÇÕES E AMOSTRAS

8.1. A avaliação e classificação dos candidatos serão feitas pela Comissão Especial, no período 
de 15 dias subseqüentes ao término das inscrições.

8.2. A Comissão Especial de Acompanhamento, na avaliação dos produtos a serem comerciali-
zados, levará em consideração os seguintes critérios:

1. a) Credenciamento em editais anteriores do município: (0) zero pontos - nunca creden-
ciou, (5) cinco pontos - credenciou uma vez, (10) dez pontos - credenciou mais de uma vez.

2. b) Tempo de residência no município: (0) zero pontos - não reside no município, (5) cinco 
pontos - reside no município por período inferior a cinco anos, (10) dez pontos - reside há cinco anos 
ou mais.

3. c) Processo artesanal: (2,5) dois pontos e meio - origem dos insumos comprovada; (2,5) 
dois pontos e meio - realiza processo manual; (2,5) dois pontos e meio - manufatura é familiar e/ou 
local; (2,5) dois pontos e meio - apresentação de amostragem comprobatória.

4. d) Tempo de inscrição no CAD-Único: (0) zero pontos - nunca possuiu cadastro no CA-
D-Único; (5) cinco pontos - possuiu cadastro no CAD-Único mas não possui atualmente; (10) dez 
pontos - possui cadastro ativo no CAD-Único.

5. e) Famílias referenciadas no CRAS Bom Destino: (0) zero pontos - família não é referen-
ciada no CRAS Bom Destino; (5) cinco pontos - família referenciada no CRAS Bom Destino em 
período inferior a dois anos; (10) dez pontos - família referenciada no CRAS Bom Destino há dois 
anos ou mais.

6. f) Renda Familiar comprovada: (0) zero pontos - mais de um salário mínimo per capta; (5) 
cinco pontos - até um salário mínimo per capta; (10) dez pontos - menos de um salário mínimo per capta.

7. g) Cadastro no Programa BSM – Brasil Sem Miséria: (0) zero pontos - nunca possuiu 
cadastro no BSM; (5) cinco pontos - possuiu cadastro no BSM mas não possui cadastro atualmente; 
(10) dez pontos - possui cadastro no BSM.

8.3. A Comissão Especial de Acompanhamento atribuirá nota de 0 a 10 para cada um dos crité-
rios acima e a soma das notas, em ordem decrescente, constituirá o resultado final da classificação.

8.3.1. Em caso de empate na classificação final, terá preferência o candidato de maior vulnera-
bilidade socioeconômica e, persistindo o empate, o de maior idade.

8.4. Poderá ser realizada vistoria no local de produção se solicitado pela Comissão Especial de 
Acompanhamento ou pela Administração de Feiras.

8.5. Os produtos apresentados serão avaliados com a identificação do artesão produtor e com o 
número da inscrição.

9. DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

9.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, Agricultura e Abastecimento em parceria com a EMATER – Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Gerais e a Secretaria de Assistência Social, em todas as suas etapas, visan-
do o preenchimento das vagas dispostas no ANEXO II do Edital, durante seu prazo de validade, de 
acordo com a necessidade e a conveniência do Município de Santa Luzia.

9.2. A Comissão Especial de Acompanhamento do CHAMAMENTO PÚBLICO será instituída 
por portaria, publicada no quadro de avisos da PREFEITURA DE SANTA LUZIA, que acompanha-
rá toda a execução do certame.

10. DO CADASTRAMENTO

10.1. A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento convocará os candidatos 
habilitados neste CHAMAMENTO PÚBLICO, por ordem de classificação, para o cadastramento, 
indicando a data e o horário em que deverão comparecer à Secretaria.

10.2. O cadastramento junto à Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento re-
gistrará todas as informações pessoais do feirante e de seus colaboradores, os produtos a serem co-
mercializados, as dimensões, cores e o tamanho da barraca em metros quadrados, a feira para a qual 
o feirante se inscreveu, o prazo de vigência correspondente além de outras informações relevantes.

10.3. Serão disponibilizadas barracas para cada um dos primeiros 14 (quatorze) classificados 
pela Comissão Avaliadora, conforme termo de cessão 61/2021 firmado entre Prefeitura de Santa 
Luzia e Emater-MG a fim de beneficiar os feirantes de menor renda familiar aprovados neste edital. 
E, conforme estabelecido através da emenda 01/2021 da Lei Orgânica, a autorização de uso das 
barracas, se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão expressamente as condições 
estabelecidas, dentre as quais a finalidade da sua realização e o prazo de vigência.

10.4. Após o cadastramento, o feirante deverá providenciar, junto ao Setor de Tributos, sua 
inscrição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal de Finanças e solicitar a emissão do Do-
cumento de Arrecadação Municipal – DAM para recolhimento da taxa instituída no §2° do art. 3° da 
Lei n° 3.300, de 09 de agosto de 2012, que corresponde a 12 UFM/semestre/m², atualizado mensal-
mente pelo INPC, a qual não será objeto de devolução em qualquer hipótese.

10.5. Caso o candidato convocado não compareça no dia e horário marcados, perderá o direito 
de cadastrar-se no âmbito do chamamento correspondente, devendo a Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Abastecimento convocar o classificado seguinte.

10.6. O cadastramento e a comprovação do recolhimento da taxa darão ao feirante o direito de 
obter licença para participar da feira para a qual se habilitou, nos moldes da inscrição realizada, pelo 
prazo de vigência deste edital de CHAMAMENTO PÚBLICO.

10.6.1. A licença mencionada será consignada em Alvará de Localização e Funcionamento emi-
tido pela Secretaria de Finanças.

10.7. Após obter o Alvará de Localização e Funcionamento, o feirante deverá solicitar, perante 
a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, sua credencial, que deverá ser afixada 
em local visível na barraca, durante a realização da feira.

10.8. Após resultado de aprovação haverá reunião com todos os feirantes aprovados no auditório 
central da Prefeitura Municipal de Santa Luzia com data e hora a ser divulgado posteriormente para 
capacitação junto a Vigilância Sanitária.

11. DO PRAZO

11.1 O CHAMAMENTO PÚBLICO terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da pu-
blicação de sua homologação.
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12. DOS DEVERES E VEDAÇÕES AOS TITULARES DO LICENCIAMENTO

12.1. Os titulares do licenciamento para exercício da atividade objeto do Edital devem cum-
prir todas as regras inerentes à atividade em feira, dispostas na Lei n° 3.300/2012, no Decreto n° 
3.433/2019 e nas demais normas aplicáveis. À saber:

Lei Municipal 3300/2012 - Art. 22 São obrigações do feirante:

I - trabalhar apenas na Feira para a qual esteja licenciado;

II - respeitar o espaço demarcado para a instalação de sua banca;

III - fazer uso de traje adequado conforme as condições exigidas pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento.

IV - manter rigoroso asseio pessoal;

V - respeitar e cumprir o horário de funcionamento da Feira, inclusive, na preparação e no en-
cerramento;

VI - adotar o modelo de banca aprovado pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, ficando o li-
cenciamento condicionado à vistoria prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 
e Abastecimento;

VII - manter a banca em perfeito estado de higiene e conservação;

VIII - manter plaquetas individuais contendo nome, preço e classificação dos produtos oferecidos;

IX - manter a balança aferida;

X - colaborar com a fiscalização no que for necessário, prestando informações e oferecendo os 
documentos exigidos;

XI - respeitar o regulamento do Serviço de Limpeza Urbana e demais normas estabelecidas pelo 
Poder Executivo Municipal;

XII - tratar com urbanidade o público em geral e os clientes;

XIII - afixar os cartazes e avisos de interesse público determinados pelos Órgãos Competentes;

XIV - recolher as taxas devidas ao Município, dentro dos prazos estipulados na legislação vigente;

XV - apresentar credencial, documento de identificação e caderneta de inspeção sanitária quan-
do solicitado pela autoridade competente;

XVI - acondicionar o lixo produzido em sacos plásticos para recolhimento pelo serviço de coleta;

XVII - manter registro de procedência das peças sacras, mobiliário e demais produtos que ve-
nham a ser comercializados na Feira;

XVIII - manter atualizados os seus dados cadastrais junto aos Órgãos Competentes;

XIX - obedecer e cumprir a legislação pertinente ao uso do trabalho de menores;

XX - montar e remover a sua barraca dentro das normas estabelecidas;

XXI - responsabilizar-se pela guarda e o zelo da barraca;

XXII - Desembarcar e embarcar as suas mercadorias dentro dos horários e normas estabelecidas; e

XXIII - Além das normas previstas nos arts. 194 a 201 da Lei Municipal nº 1545, de 28 de se-
tembro de 1992 que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Santa Luzia.

Art. 23 É proibido o feirante:

I - faltar três vezes consecutivas ou dez vezes intercaladas no período de um ano, à Feira, sem 
apresentar justificativa, por escrito, à secretaria competente;

II - apregoar mercadorias em voz alta;

III - vender produtos diferentes dos constantes da licença;

IV - ocupar espaço maior do que aquele para o qual foi licenciado

V - fazer uso do passeio, da arborização pública, do mobiliário urbano público, da fachada ou de 
quaisquer outras áreas das edificações no entorno para exposição, depósito ou estocagem de merca-
doria ou vasilhame, ou para colocação de apetrecho destinado à fixação de faixa, cartaz ou suporte 
de toldo ou barraca;

VI - explorar a licença através de preposto;

VII - lançar na área da Feira ou em seus arredores, detrito, gordura, água fervida ou lixo de 
qualquer natureza;

VIII - vender, alugar ou ceder, a qualquer título, total ou parcialmente, permanente ou tempora-
riamente, seu direito de participação na feira;

IX - Fixar letreiro, cartaz, faixa ou outro processo de comunicação no local da realização da Feira;

X - fazer propaganda, de caráter político ou religioso ou religioso, no local da Feira, durante o 
horário de sua realização.

XI - comercializar, na Feira, espécimes coletadas na natureza que possam representar risco à 
fauna e à flora;

XII - comercializar produtos oriundos de atos ilícitos ou sem comprovação de origem;

XIII - comercializar bebidas em vasilhame de vidro, que somente será comercializada por quem 
estiver autorizado para tal tipo de comércio; e

IX - fica proibida a venda de bebida alcoólica e cigarro para menores de 18 anos, conforme 
previsto em Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Decreto Municipal 3.433/2019:

(...) II - ficará sob a responsabilidade do feirante montar sua barraca uma hora antes e desmon-
tá-la, no máximo, uma hora após o término da feira.

13. DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. É facultado ao interessado, em decorrência das decisões inerentes ao presente processo de 
seleção, por aplicação subsidiária dos arts. 41 e 109 da Lei Federal n° 8.666/1993, a interposição de: 
a) IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, até o segundo dia útil anterior à data de entrega dos documentos 
de habilitação; b) RECURSO, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da publicação no 
portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, a partir do resultado de cada fase do pre-
sente Edital.

13.2. Eventuais impugnações e recursos deverão ser apresentados, por escrito, aos cuidados da 
“Comissão Especial” do CHAMAMENTO PÚBLICO”, no setor de protocolo da sede da Prefeitura 
de Santa Luzia, situado na Av. Oito, 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, CEP: 33.045-
090, no horário das 08:30 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 (exceto sábados, domingos, recessos e 
feriados).

13.3. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo candidato, 
bem como não caberá recurso sobre matéria já decidida em via recursal.

13.4. A decisão do recurso será proferida pela Comissão Especial e será definitiva, dela dando-se co-
nhecimento aos interessados por publicação no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Santa Luzia.

13.5. Os recursos e as impugnações não terão efeito suspensivo, salvo quando decorrentes da 
fase de habilitação.

13.6. A interposição de recursos ou impugnações ao Edital com finalidade meramente protelató-
ria sujeitará o recorrente às penalidades administrativas, cíveis e penais cabíveis.

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. O CHAMAMENTO PÚBLICO será regido pelo Edital, por seus anexos, avisos, atos com-
plementares e eventuais retificações.

14.2. É de inteira responsabilidade dos interessados acompanhar todos os atos, editais, datas e 
comunicados referentes a este processo.

14.3. É facultado à Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento promover dili-
gência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como solicitar a órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

14.4. O CHAMAMENTO PÚBLICO terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
publicação de sua homologação.

14.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á 
o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos.

14.5.1. Só iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de expediente do 
Município de Santa Luzia.

14.6. Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do presente Edital somente serão aceitas 
se efetuadas por escrito, dirigidas à Secretaria de Meio Ambiente, Abastecimento e Agricultura.

14.7. As consultas porventura encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 
Abastecimento serão respondidas e levadas ao conhecimento público, sem identificação do consu-
lente, por meio de publicação no site da prefeitura de Santa Luzia.

14.8. Os casos omissos, regulamentações e eventuais dúvidas surgidas quanto a este Edital serão 
conduzidos à avaliação da Comissão Especial de Seleção.

14.9. A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento poderá, a qualquer tempo, 
revogar o presente processo de seleção por razões de interesse público, decorrente de fato superve-
niente, ou anulá–la na hipótese de comprovada ilegalidade, sem que caiba aos interessados qualquer 
indenização, reembolso ou compensação, por meio de ato administrativo devidamente fundamen-
tado.

14.10. A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento poderá declarar a inviabi-
lidade da feira, deixando de implementá-la, sem que caiba aos interessados qualquer indenização, 
reembolso ou compensação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, ou nos 
casos em que, alternativamente: a) O número de habilitados ou licenciados para qualquer das Feiras 
objeto deste Edital seja inferior a 10 (dez) pessoas; b) O número de habilitados ou licenciados para 
qualquer das Feiras objeto deste Edital não corresponda a 40% (quarenta por cento) do número total 
de vagas da Feira.

14.11 As barracas cedidas possuem as dimensões 2,00mx1,50m (dois metros por um metro e 
meio) e lona branca com listras verdes.

14.12 Os últimos 6 (seis) classificados deverão providenciar sua própria barraca idêntica àquelas 
cedidas aos primeiros 14 (quatorze) classificados.

14.13 Cada feirante da categoria Alimentação poderá disponibilizar no máximo 4 (quatro) jogos 
de mesas com cadeiras (somente em material plástico) à frente da sua respectiva barraca.

14.14 Não será permitido o trabalho de menores de 18 anos nas barracas, independente do grau 
de parentesco que o mesmo tenha com o artesão ou feirante classificado.

14.15 Fazem parte do presente Edital os Anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – QUADROINFORMATIVO DE LOCAL, HORÁRIO E DIA DE FUNCIONA-
MENTO DA FEIRA

ANEXO III – QUADRO VAGAS POR CATERGORIA;

ANEXO IV – REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO.

14.16 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MG, para dirimir quaisquer demandas 
decorrentes do presente Edital.

Santa Luzia, 12 de agosto de 2021.

Wagner Silva da Conceição 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Anexo I - Termo de Referência

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-I-%E2%80%93-Termo-
de-Referencia.pdf

Anexo II - Lista de feiras a serem realizadas durante a vigência deste CHAMAMENTO PÚBLICO

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-II-%E2%80%93-
Lista-de-feiras-a-serem-realizadas-durante-a-vigencia-deste-CHAMAMENTO-PUBLICO.pdf

Anexo III - Quantidade de vagas disponíveis em cada categoria, em cada uma das feiras.

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-III-%E2%80%93-
Quantidade-de-vagas-disponiveis-em-cada-categoria-em-cada-uma-das-feiras..pdf

Anexo IV - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-IV-%E2%80%93-
REQUERIMENTO-DE-INSCRICAO.pdf

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-I-%E2%80%93-Termo-de-Referencia.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/Anexo-I-%E2%80%93-Termo-de-Referencia.pdf
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-II-%E2%80%93-Lista-de-feiras-a-serem-realizadas-durante-a-vigencia-deste-CHAMAMENTO-PUBLICO.pdf 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-II-%E2%80%93-Lista-de-feiras-a-serem-realizadas-durante-a-vigencia-deste-CHAMAMENTO-PUBLICO.pdf 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-III-%E2%80%93-Quantidade-de-vagas-disponiveis-em-cada-categoria-em-cada-uma-das-feiras..pdf 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-III-%E2%80%93-Quantidade-de-vagas-disponiveis-em-cada-categoria-em-cada-uma-das-feiras..pdf 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-IV-%E2%80%93-REQUERIMENTO-DE-INSCRICAO.pdf 
https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/10/ANEXO-IV-%E2%80%93-REQUERIMENTO-DE-INSCRICAO.pdf 
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EXTRATO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.
Atendendo ao disposto no artigo 54 da Lei Complementar nº. 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsa-

bilidade Fiscal), o Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de  Santa Luzia 
comunicam à população que se encontra publicado no Diário Oficial do Município, afixado no quadro de 
avisos e no Site oficial da Câmara Municipal, www.cmsantaluzia.mg.gov.br, a partir do dia 08/10/2021, 
o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, Data Base 31/08/2021 –  Santa Luzia - MG – Presidente da Câ-
mara Municipal: Wander Rosa de Carvalho Júnior.

08 de outubro de 2021.

Wander Rosa de Carvalho Júnior 
Presidente da Câmara Municipal
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