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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 002/2020 

DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

05/11/2020 as 14:00h 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/11/2020 as 14:00h 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 05/11/2020 as 14:10h 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Plataforma de licitações licitar digital – www.licitardigital.com.br 

PROCESSO 193/2020 

SRP? 

☐Sim 

☒Não 

Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim 

☒ Não 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐Sim   ☒Não 

 

 

VALOR TOTAL: 

R$ 202.566,67 

 

Vistoria? 

☐Obrigatória 

☐Facultativa 

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

☐Sim 

☒Não 

Modo de disputa: ☐ ABERTO E FECHADO   ☒ ABERTO 

Tipo de Licitação: Menor preço por item 

Pedidos de esclarecimentos 

Diretamente pela plataforma de 

licitações – 

www.licitardigital.com.br 

Impugnações 

Diretamente pela plataforma de licitações – 

www.licitardigital.com.br 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, através da Secretaria Municipal de Administração Pública, 

por solicitação da Secretaria Municipal de Administração Pública torna público que fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 

Federal 123 de 14.12.2006 e suas alterações, Decreto Municipal n° 1711 de 2014, os Decretos 

Federais nº 10.024 de 20/09/2019, n.º 7.892 de 23.01.2013, nº 8.250 de 23/05/2014, 8.538 de 

06/10/2015, e aos com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

1 - DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa para FABRICAÇÃO e 

IMPLANTAÇÃO de um MASTRO, com 45 metros de altura, atendendo as normas técnicas 

especificas, conforme discriminado no Termo de Referência e demais anexos desta licitação para 

atendimento à Secretaria Municipal de Meio ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.2 - Poderão participar deste Pregão empresas que: 

2.2.1 - Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, devidamente 

comprovada através do objeto do contrato social da empresa; 

2.2.2- Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 

2.2.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo – DA 

DOCUMENTAÇÃO.  

2.3 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.3.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.3.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação; ou, 
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2.3.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no país, que seja especializada no objeto desta licitação e que  atenderem a todas as 

exigências deste Edital e seus Anexos e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão provedor 

do Sistema, através do site: www.licitardigital.com.br  

2.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

2.4. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

2.5. O Licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e 

condições do referido lance, e caso este lance seja escolhido pelo comprador, será reputado perfeito 

e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

2.6. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio 

da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de santa 

Bárbara MG, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.   

3.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste Edital.  

3.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” 

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

DECLARAÇÕES: 

 

* Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior. 
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* Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

 

* Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências 

do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos 

apresentados. 

 

* Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

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

da Constituição Federal/88. 

 

* Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93. 

 

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

previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DOS PROCEDIMENTOS 

4.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração Municipal, denominado Pregoeiro, 

Portaria Nº 011/2020, de 28 de abril de 2020,  mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para o aplicativo Licitações constantes na página eletrônica do  Site da 

licitar digital www.licitardigital.com.br; 

4.1.1. Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horários 

definidos no preâmbulo deste edital. 

4.2. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente 

por meio de Sistema Eletrônico. 

4.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo com firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

4.4. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

exigências do Edital. 

4.5. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o 

pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na 

data e horários definidos no edital. 

4.6. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor por item de acordo com o especificado 

no Anexo I. 

4.7. O Pregoeiro via sistema eletrônico dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 

neste Edital, com divulgação da melhor proposta para cada item. 

4.8. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 

propostas. 

4.8.1. No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, vale os valores obtidos na 

etapa de propostas. 

4.9.  Aberta à etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, com 

intervalo mínimo de R$ 100,00 exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo o 

proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 
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4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, 

com o máximo de duas casas após a vírgula, observando o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos. 

4.11. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

4.11.1. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. 

A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o pregoeiro justificará o motivo 

da exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo 

pregoeiro. 

4.12.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido 

e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

4.13.  Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas em tempo real, 

do valor do menor lance registrado VEDADO A IDENTIFICAÇÃO DO SEU DETENTOR. 

4.13.1. A identificação do participante durante o certame implicara em desclassificação, assim como 

a comunicação em qualquer forma com o pregoeiro. 

4.14. A etapa de lances da sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 
4.14.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários, 

4.14.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente, 

facultando ao pregoeiro admitir o reinicio da etapa de envio de lances; 

4.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

4.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

4.17. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

4.18. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora. 

4.19. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente 

vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem 

de classificação, segundo o critério de menor preço por item, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 

4.20. será assegurada como critério de desempate quando for o caso, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte procedendo-se na forma 

do art. 45, inciso I da Lei Complementar 123/06, ou seja, ocorrendo o empate a microempresa 

ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar no prazo máximo de 

05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 



 

 

 

 

 

 
 

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

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.25. A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e anexos. 

4.26. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, do 

proponente. Se não aceitável, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, prosseguindo-se 

o certame. 

4.27. Em sendo Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ao incluir suas propostas no 

sistema, declarar, que as mesmas se enquadram nessa categoria. 

4.27.1.  A não informação implicará na desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte 

de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar n°123/06 de 14 de dezembro de 

2006 e alterações posteriores. 

4.27.2. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n°123/06 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores. 

4.27.3. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

4.27.4. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

4.27.5.  As microempresas e empresas de pequeno porte com lances no limite de até 5% (cinco por 

cento) superior a menor proposta poderão apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, após o encerramento da disputa do item, no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos, contados da convocação do pregoeiro. 

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

pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta.   

4.27.7. Na hipótese da não contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, o objeto 

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

4.28. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de 

lances. 

 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1. Valor unitário e total do lote e seus itens; 

5.1.2. Marca dos produtos ofertados. 

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

de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens ou serviços. 



 

 

 

 

 

 
 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

5.7. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 

plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

5.8. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 

juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em 

desclassificação. 

 

6 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

6.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, de-

vendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www.licitardigital.com.br, no local específico 

dentro do processo licitatório em análise - cabendo a autoridade superior decidir sobre a petição no 

prazo de 02(dois) dias úteis. 

6.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para 

a realização do Certame.   

6.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o propo-

nente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão 

pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do 

Certame. 

 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

7.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº10.520 de 17 de julho de 2002, devendo o licitante 

manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do 

Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 

7.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

7.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro 

disporá do prazo de três (3) dias uteis para a apresentação das razões do recurso, devendo ser 

lançado na plataforma do www.licitardigital.com.br, que será disponibilizado a todos os 

participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual 

número de dias. 

7.3.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro no licitante vencedor. 

7.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

7.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

7.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 

os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
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7.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante 

que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que 

a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 

8.1.  Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

8.2. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razão 

das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante declaração 

expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como 

condição necessária para adjudicação do objeto. 

8.3. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, 

está sujeito à desclassificação do item proposto. 

 

10 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

10.1. Para fins de habilitação e posteriormente ter o item adjudicado e homologado, a licitante 

vencedora deverá apresentar, os documentos abaixo discriminados: 

10.2. Os documentos deverão ser anexados através da plataforma www.licitardigital.com.br. 

10.3. Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração.   

 

10.1.1 - DA HABILITAÇÃO FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante; 

c) comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 

 

10.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto, contrato social e alterações em vigor ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

 

10.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa expedida pelo distribuído da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de no 

máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a realização da sessão pública do Pregão; OU 

http://www.licitardigital.com.br/


 

 

 

 

 

 
 

b. A empresa licitante, submetida a processo de recuperação judicial, deverá comprovar sua 

capacidade econômico-financeira para assumir o contrato e, neste aspecto, apresentar certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique encontrar-se apta, econômica e 

financeiramente, para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n. º 8.666/93. 

c. A empresa contratada deverá comprovar por meio do seu contrato social que possui Patrimônio 

Líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada a Administração.  

d. Deverá apresentar:  

e. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

 

10.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1.4.1. Comprovação de registro ou inscrição da contratada, bem como de seu(s) responsável (is) 

técnico(s), Engenheiro ou Arquiteto, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), dentro de seu prazo de validade, 

observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) I Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) I Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU).  

10.1.4.2. Capacidade técnico-profissional: comprovação da contratada de possuir em seu quadro 

na data prevista da assinatura do contrato, profissional de nível superior, Engenheiro ou Arquiteto 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Acervo Técnico por 

execução de obra ou serviço: Fabricação e Instalação de mastro metálico. 

10.1.4.3.O fornecimento de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica em nome da 

contratada, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a execução 

anterior de obras que atendam às exigências dos serviços retro mencionados.  

10.1.4.4. Os acervos técnicos só serão aceitos, se os profissionais em pauta estiverem relacionados 

na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA e/ou CAU ou se possuem vínculo com a licitante, na data 

da contratação, que deverá ser comprovado através de uma das seguintes formas:  

a. Carteira de trabalho;  

b. Certidão do CREA e/ou CAU;  

c. Contrato Social;  

d. Contrato de prestação de serviços;  

e. Contrato de trabalho registrado na DRT;  

f. Termo através do qual o profissional assuma responsabilidade técnica pela obra ou serviço 

contratado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa.  

10.1.4.5. Relação explicita e formal de disponibilidade das instalações, do aparelhamento, 

ferramental, veículos e do pessoal técnico adequado, necessário e disponível para a realização do 

objeto da presente contratação. 

10.1.4.6. Modelo de Declaração de Responsável Técnico, conforme modelo (anexo II) 

 

10.1.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a. Termo de Visita Técnica ou Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das 

Condições Locais, conforme modelo (Anexo III) 

b. Declaração de operacionalidade de pessoal e equipamentos (Anexo IV) 

c. Termo de Garantia (anexo VII) 

                             



 

 

 

 

 

 
 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não 

houver recurso. 

11.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando 

houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

12 – FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 

12.1. A empresa contratada deverá apresentar declaração de visita e conhecimento geral da 

logística do local da obra, assinada peio Responsável Técnico e pelo Representante Legal da 

proponente.  

12.2. A empresa contratada poderá visitar o local de execução dos serviços, para conhecer as 

peculiaridades da edificação existente e demais características do lugar de execução da obra, cuja 

comprovação será efetuada por declaração ou outro termo equivalente. Os custos que advierem 

dessas visitas serão arcados exclusivamente pela contratada, vedada sua computação no cálculo 

das planilhas de custos para elaboração de sua proposta.  

12.2.1. A visita técnica poderá ser agendada através do telefone (31) 3832-1734 ou 3832- 4389, 

das 07h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta feira.  

12.3. A empresa contratada, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário 

apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre 

o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no 

futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de 

natureza técnica elou financeira. 

12.4. Os serviços serão executados de acordo com as peças gráficas, detalhes construtivos e 

especificações técnicas integrantes anexos a este instrumento. Os serviços serão contratados para 

atender o município de Santa Bárbara-MG. 

 

13 – DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária 

informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissão de Recebimento, sendo 

efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas 

pelos órgão fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 

vigentes, depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização da SMIU, que conferirá e 

atestará a sua execução em conformidade com o cronograma físico-financeiro mediante dos autos 

mediante provas de recolhimento previdenciários e fiscais, a que estiver sujeita a contratada e 

comprovada à identificação da obra;  

13.1.1. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à 

Contratante para certificação, devendo conter em seu corpo a descrição do objeto, a indicação do 

número do contrato e da conta bancária da Contratada. 

13.1.2. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, 

das certidões que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao 

recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas. 

13.3. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as 

informações que movam sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as 



 

 

 

 

 

 
 

medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação ou apresentação de novo documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

13.4. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 

financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão; 

13.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

13.6. O município reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota 

fiscal estiverem em desacordo com os dados da contratada e, ainda, se for constatado, que os 

serviços executados não correspondam às especificações apresentadas na proposta. 

 

14 – DA VISITA TÉCNICA 

a) É facultativa a Visita Técnica do licitante ao local da obra, em que, caso os licitantes optem pela 

visita técnica, será fornecido aos interessados o Termo de Visita Técnica, documento a ser 

apresentado junto a qualificação técnica, conforme exigência constante do item 10.1.4, conforme 

modelo do anexo III. 

b) A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis 

dúvidas de interpretação das especificações desta licitação e o conhecimento das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

c) Para realização da Visita Técnica, que poderá ser feita por qualquer pessoa vinculada à licitante, 

os licitantes deve realizar prévio agendamento pelo tel.: (31) 3832-4389 ou (31) 3832-1434 e 

deverão comparecer na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, até o dia útil anterior à 

data marcada para abertura das propostas.  

d) Após a vistoria ao local da obra, será emitido o Termo de Visita Técnica. 

e) O licitante deverá nomear um representante legal devidamente qualificado para este fim, por 

meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de servidor da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.  

f) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução.  

 

15 – DA VALIDADE DO CONTRATO 

15.1. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, após a emissão da 

respectiva Ordem de Serviço. 

 

16 – DAS SANSÕES 

16.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes 

do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 

10520/02 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal n. º 3546/2018. 

 

17– DA GARANTIA 

17.1. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente Contrato a Contra-

tada, prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Termo.  

17.2. A caução e demais garantias prestadas pela Contratada em favor do Município de Santa Bár-

bara-MG, lhe será devolvida após recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de 

juros, correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, 

atualizada monetariamente. 



 

 

 

 

 

 
 

 

18 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Santa Bárbara - MG revogá-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara MG poderá, ainda, prorrogar, 

a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

18.2. O proponente e responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicara a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou 

do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 

18.3. E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

18.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importara no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

18.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação 

18.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado. 

18.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

18.9. A participação do proponente nesta Licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

18.10. Fica eleito o foro da comarca de Santa Bárbara/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução desta ata de registro de preços. 

18.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

18.12. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

documentação o endereço e os números de telefone e e-mail. 

18.13. A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 

delas poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao 

beneficiário do registro, em igualdade de condições. 

18.14.  A Licitante, compromete-se a manter durante a vigência da presente Ata, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a sua habilitação 

18.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

19 – DA RELAÇÃO DE ANEXOS 

19.1 - São anexos deste edital:  

Anexo I - Termo de referência; 

Anexo II - Modelo de Declaração de Responsável Técnico; 



 

 

 

 

 

 
 

Anexo III 

 

Anexo IV 

Anexo V 

Anexo VI 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

Termo de Visita Técnica ou Declaração de Conhecimento de Todas as 

Informações e das Condições Locais, conforme modelo;  

Declaração de operacionalidade de pessoal e equipamentos  

Minuta de Contrato 

Memorial descritivo 

 

 

 

 

Santa Bárbara, 20 de outubro de 2020 

 

 

 

Márcia Izabel de Souza Costa                                   Davi Soares de Oliveira 

Secretária Municipal De Administração Pública             Procuradoria Geral do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Autorizo a realização dos procedimentos administrativos necessários para fins de possível abertura 

de processo licitatório para FABRICAÇAO e IMPLANTAÇAO de um MASTRO a ser instalado na 

praça Leste de Minas para atender o município de Santa Bárbara/MG, conforme TR. 

1. OBJETO: 

Contratação de Empresa para FABRICAÇÃO e IMPLANTAÇÃO de um MASTRO, com 45 metros 

de altura, atendendo as normas técnicas especificas, bem como ao escopo detalhado neste Termo 

de Referência; notadamente quanto às especificações técnicas, natureza, abrangência, 

cronograma, responsabilidades e atribuições relativas ao objeto. 

 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:  

 

ITEM 
CÓD. 

INT. 

UNID. 

MED. 
QTDE DESCRIÇÃO DETALHADA 

01 23188 UN 01 

FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MASTRO  

- Para hasteamento da Bandeira do Município de Santa Bárbara-

MG, com 45 (quarenta e cinco) metros de altura, contendo 

sistemas giratório da bandeira, automação de hasteamento e de 

iluminação acoplada ao suporte da bandeira, de acordo com as 

seguintes especificações mínimas: 

- Que o mastro tenha 45,00 metros de altura, fabricação e 

implantação de mastro para hasteamento da Bandeira do 

Município de Santa Bárbara-MG; 

- Que seja feito em aço COS-AR-COR-300, galvanizado a fogo, 

conforme NBR 6123; 

- O sistema giratório da bandeira deverá possuir dispositivo no 

topo da estrutura metálica que possibilite a bandeira girar 360° 

em torno do mastro, proporcionando sempre o melhor 

posicionamento da bandeira, devendo colocar a bandeira em 

posição oposta ao vento, mantendo-a sempre desfraldada, 

evitando que se enrole no corpo do mastro. 

- Sinalizador noturno de segurança, vermelho, com lâmpada de 

8 W, de LED, fixados no suporte da bandeira, para facilitar a 

manutenção. Atender a Portaria 1195 do Ministério da 

Aeronáutica; 

- Sistema de içamento automatizado, pois o sistema manual, em 

função da altura do mastro, da força do vento e das dimensões e 

peso da bandeira, a autoridade ou servidor que for fazer seu 

hasteamento demandará um esforço muito grande, podendo não 

alcançar o seu objetivo; 

- Parte gráfica e Especificação estão anexas. 

 



 

 

 

 

 

 
 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1. Introdução 

O Município de Santa Bárbara, em seus 315 anos de existência trás o cerne do desenvolvimento 

cultural através de sua rica história e da valorização das tradições. Seu marco cultural está na 

preservação, difusão e valorização de seus monumentos, que em boa parte, faz parte do rol dos 

atrativos turísticos oferecidos para os visitantes. Além de forte fator de valorização da sua política 

cultural.  

Não obstante, a sua bandeira e seu uso, regulamentado pela lei 1.311/2004, alinhada ao simbolismo 

do brasão das armas contida na mesma, busca delinear essa importância histórica através de seus 

significados, que traduzem o sentimento de pertencimento e de valorização do sentimento cívico da 

população santa-barbarense. 

Assim, a bandeira do município traduz, de forma simbólica os importantes traços do 

desenvolvimento do município, desde seu marco inicial em 1704, através do bandeirantismo, mas 

o desenvolvimento econômico através da mineração, tanto do ouro quanto do minério de ferro, do 

extrativismo vegetal, das matas, da sua emancipação política, das riquezas produzidas e da 

valorização da história dessa cidade materna do Presidente Afonso Pena.  

Assim, ao propor esse projeto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Sustentável visa fortalecer os eixos de civismo, respeito à bandeira e de difusão 

de um elemento, hoje pouco valorizado pelas pessoas e que passam despercebidas pois 

geralmente a bandeira é vista somente em atos formais ou departamentos públicos dos poderes 

municipais. 

 

3.2. Do Desenvolvimento do Turismo 

 

Considerando o objeto do projeto, buscou-se referência no praticado por outros órgãos públicos 

para a promoção dos símbolos públicos. Como exemplo, cita-se o Estado de Rondônia, Distrito 

Federal, Curitiba, Rio de Janeiro, Cuiabá e Nações Unidas em São Paulo. 

Assim, como o mastro se encontrará na Praça Leste de Minas, onde, também, haverá o Terminal 

Turístico Rodoviário e o Espaço Santa Bárbara do Mato Dentro (obras cujo o apelo estético é 

relevante por estarem na rota turística de Santa Bárbara), bem como sendo o encontro da nova Av. 

do Ouro e Av. Castelo Branco, locais em que Prefeitura está realizado inúmeros investimentos para 

valorizar o desenvolvimento do turismo local, buscou-se especificações que se adequassem 

esteticamente com esses empreendimentos públicos.  

Acrescenta-se que a Praça Leste de Minas margeia a Rota Turística Histórias do Ouro Entre Serras 

e por isso a Prefeitura Municipal está requalificando o seu entorno, incluindo-se os símbolos de 

nossa cidade tricentenária, como a bandeira, para adequá-la aos objetivos do desenvolvimento do 

turismo local, fazendo-se do lugar um cartão postal do Município.  

Todos esses pontos estão diretos ou indiretamente ligados ao plano de governo da atual gestão, 

entregando-se o que fora prometido à população. 

Com o alcance desses objetivos, além do desenvolvimento local, permite-se ao Município galgar 

melhor posição no ICMS cultural, logrando-se o aumento da receita do ente municipal. 

Portanto, constitui-se o presente objeto em investimento que é parte do complexo de ações do 

Poder Público Municipal direcionados à diversificação dos empreendimentos rentáveis e 

sustentáveis de acordo com as ODS’s de n.º 008 (Trabalho decente e crescimento econômico) e 

n.º 11 (Cidades e comunidades sustentáveis). 



 

 

 

 

 

 
 

 

3.3. Da Justificativa da Modalidade de Licitação 

 

Conforme se observa da pesquisa de preços, várias empresas apresentaram orçamentos, o que 

indica que o bem seja comum, embora as especificações sejam complexas, pois existem muitos 

fornecedores que poderão atender ao edital. 

 

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Contas de União, em objetos cuja a complexidade 

extrapolam o do presente objeto: 

 

“Estando o objeto descrito em padrões objetivos de qualidade e desempenho, com base em 

especificações usuais de mercado, não é indevida a utilização da modalidade pregão para a 

aquisição de aeronave. Acórdão 1396/2013-Plenário. Relator: RAIMUNDO CARREIRO.” 

 

Portanto, entende-se que o presente caso se enquadra no art. 1º, da Lei Federal de n.º 10.520/02 

 

4. DA VISITA TÉCNICA: 

4.1. A empresa contratada deverá apresentar declaração de visita e conhecimento geral da logística 

do local da obra, assinada peio Responsável Técnico e pelo Representante Legal da proponente.  

4.2. A empresa contratada poderá visitar o local de execução dos serviços, para conhecer as 

peculiaridades da edificação existente e demais características do lugar de execução da obra, cuja 

comprovação será efetuada por declaração ou outro termo equivalente. Os custos que advierem 

dessas visitas serão arcados exclusivamente pela contratada, vedada sua computação no cálculo 

das planilhas de custos para elaboração de sua proposta.  

4.2.1. A visita técnica poderá ser agendada através do telefone (31) 3832-1734 ou 3832- 4389, das 

07h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta feira.  

4.3. A empresa contratada, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário 

apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre 

o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no 

futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de 

natureza técnica elou financeira. 

4.4. Os serviços serão executados de acordo com as peças gráficas, detalhes construtivos e 

especificações técnicas integrantes anexos a este instrumento. Os serviços serão contratados para 

atender o município de Santa Bárbara-MG. 

 

5.  OBRIGAÇÕES 

5.1 OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA  

5.1.1 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do contrato e o início 

da obra, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em tempo hábil e por 

escrito, apresentar à fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para 

devido esclarecimento e aprovação, sob pena de preclusão.  

5.1.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 

regularidade ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem corno por todas as 

despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos 

os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços 

a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.  



 

 

 

 

 

 
 

5.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte, o 

objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 

ou de má qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 

618, do código civil brasileiro, sem ônus para o município. 

5.1.4. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 

recebimento definitivo. 

5.1.5. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação da 

funcionalidade da obra pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 

5.1.6. Adquirir e manter permanentemente no canteiro da obra, um livro de ocorrência sem rasuras 

ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque 

e ART de execução da obra devidamente registrada.  

5.1.7. Deverão manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro e/ou arquiteto ou técnico 

em edificações residente com plenos poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao 

CREA e/ou CAU. 

5.1.8. Serem ainda responsáveis por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, 

patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos 

na execução da obra contratada. 

5.1.9. Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto básico ou 

executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e a 

finalidade de empreendimento.  

5.1.10. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta contratação.   

5.1.11. Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a 

danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a 

veículos e equipamentos.  

5.1.12. Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 

atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI 

e EPC.  

5.1.13. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma de segurança (Lei nº 6.514 

de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n006f78), os funcionários deverão 

apresentar-se uniformizados.  

5.1.14. Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimento 

quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra.  

5.1.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 55, inciso XIII, da Lei 

n 8.666/93).  

5.1.16. A Contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização, sempre que for verificado o 

aparecimento de interferências que impeçam o desenvolvimento normal dos serviços e 

principalmente nos casos em que sua continuidade gere situações de insegurança e risco de vida, 

para providências.  

5.1.17. Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionários 

elou com o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da Contratada. A esta caberá 

também os eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos.  

5.18. Para tramitação da medição serão exigidos os documentos e informações, conforme o que se 

segue:  

5.18.1. Na medição (única): 

Comprovante de registro dos serviços no CREA-MG - ART (Autenticada) e/ou CAU-MG - RRT N°; 



 

 

 

 

 

 
 

Relatório Fotográfico; PPRA devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais da 

SEPOG, com comprovante de registro no CREA-MG - ART) e/ou CAU-MG - RRT (Autenticada) N°; 

Relatório; PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEPOG; 

Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

Certidão negativa da Receita Federal; 

Certidão da Olvida Ativa da União; 

Certidão negativa do INSS; Certidão negativa municipal; 

Certidão de Regularidade do FGTS; 

Guia GPS INSS (original I autenticada); Guia GFIP INSS (original I autenticada); 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas - CNDT. 

 

5.2 OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

5.2.1 São compromissos do Contratante, o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a prestação 

de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento oportuno das 

parcelas devidas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução 

do presente objeto, e ainda, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e seu 

registro. 

 

6. PROCEDIMENTO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:  

 

6.1. A ata ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como responsáveis: 

 

6.1.1. GESTOR DO CONTRATO:  

Nome: Felipe Fernandes Guerra  

Cargo: Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável  

E-mail: sustentabilidade@santabarbara.mg.gov.br 

Telefone: 31 3832-2458 

 

6.1.2. FISCAL DO CONTRATO:  

Nome: Adonias Apostolo  

Cargo: Diretor 

E-mail: obras@santabarbara.mg.gov.br  

Telefone: (31) 3832-4389 

 

6.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com 

atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, 

verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, 

acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da 

renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-

financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc. 

6.3.Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, 

devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, 

encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o 

relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato, etc.  

6.4.O fiscal do contrato anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

mailto:sustentabilidade@santabarbara.mg.gov.br
mailto:obras@santabarbara.mg.gov.br


 

 

 

 

 

 
 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providencias cabíveis. 

6.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993. 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Documento de Identificação válido em Território Nacional do representante legal da empresa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b.1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; ou 

b.2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

b.3) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento nos Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

II - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a. Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa expedida pelo distribuído da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de no 

máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a realização da sessão pública do Pregão; OU 

b. A empresa licitante, submetida a processo de recuperação judicial, deverá comprovar sua 

capacidade econômico-financeira para assumir o contrato e, neste aspecto, apresentar certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique encontrar-se apta, econômica e 

financeiramente, para participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei n. º 8.666/93. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último exercício social, 

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

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

b.1 o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da apresentação da proposta, devendo 

ser utilizado o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto à 

documentação, de memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa; 

b.2 as empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura ou 

último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; 

b.3 - serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 

demonstração do resultado do exercício assim apresentados: 

b3.1) publicados em Diário Oficial; ou 

b3.2) publicados em Jornal; ou 

b3.3) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante; ou 



 

 

 

 

 

 
 

b3.4) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

b.4 o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício apresentadas deverão conter 

assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas 

por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação 

do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC – 

são indispensáveis; 

c) Análise contábil-financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, a ser 

apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Solvência Geral (SG), assinada pelo representante legal da empresa, com as seguintes fórmulas: 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = __ATIVO CIRCULANTE___ 

            PASSIVO CIRCULANTE 

 

SG =_ATIVO TOTAL___________________ 

        PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

d.1. será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou maiores que 1,0 (um). 

 

III - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, que será comprovada mediante a apresentação 

da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, a Dívida Ativa da União e 

ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS); 

c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual da Sede da Empresa; 

d) Prova de Regularidade junto a Fazenda Municipal da Sede da Empresa; 

e) Prova de Regularidade junto ao FGTS - CRF expedido pela Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

a. Certidão de Registro e Quitação da Empresa, em vigor expedida pelo CREA ou CAU; 

b. Atestado de Capacidade Técnica, do responsável técnico indicado pela empresa como 

responsável pela execução, se vencedora, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico emitida por esse Conselho, comprovando ter executado serviços públicos ou privados, 

pertinentes e compatíveis em características com o objeto licitado necessariamente abrangendo: 

 



 

 

 

 

 

 
 

Fabricação e Instalação de mastro metálico 

 

c. Declaração de Responsável Técnico, 

d. Comprovação de vínculo entre o(s) responsável(eis) técnico(s) elencado(s) pela licitante, 

efetuada através de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou cópia do Contrato de Trabalho ou da 

Ficha de Registro de Empregados, contendo o registro do Ministério do Trabalho, ou através da 

CRQ – Certidão de Registro de Quitação, expedida pelo CREA ou CAU, ou através da apresentação 

de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente, no caso de 

proprietário ou sócio, ou, ainda, através da apresentação de contrato civil de prestação de serviços 

ou instrumento equivalente 

 

8) SANÇÕES APLICÁVEIS:  

8.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes 

do edital e seus anexos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 7º da Lei 

10520/02 ao contratado, nos termos do Decreto Municipal n.º 3546/18.  

 

9) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:   

9.1. TIPO DE LICITACÃO 

Menor preço por item 

 

10) CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:   

10.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária e depósito em conta bancária 

informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissão de Recebimento, sendo 

efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas 

pelos órgão fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 

vigentes, depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização da SMIU, que conferirá e 

atestará a sua execução em conformidade com o cronograma físico-financeiro mediante dos autos 

mediante provas de recolhimento previdenciários e fiscais, a que estiver sujeita a contratada e 

comprovada à identificação da obra;  

10.1.1. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à 

Contratante para certificação, devendo conter em seu corpo a descrição do objeto, a indicação do 

número do contrato e da conta bancária da Contratada. 

10.1.2. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, 

das certidões que atestem a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao 

recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas. 

10.3. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as 

informações que movam sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as 

medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação ou apresentação de novo documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

10.4. A Administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 

financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão; 

10.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 



 

 

 

 

 

 
 

10.6. O município reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota 

fiscal estiverem em desacordo com os dados da contratada e, ainda, se for constatado, que os 

serviços executados não correspondam às especificações apresentadas na proposta. 

 

11. DAS MULTAS 

11.1. Ressalvadas os motivos de Força Maior ou Caso Fortuito que deverão ser devidamente 

comprovados pela Contratada, o Contratante sem prejuízo das sanções previstas no art.87 da Lei 

Federal n 8.666/93 aplicara as seguintes multas:  

11.1.1. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela 

inadimplida, na execução do Cronograma Físico Financeiro, até o limite de 30 (trinta) dias, após o 

qual será caracterizada a inexecução parcial do contrato.  

11.1.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso para o 

recebimento da Ordem de Serviço, até o limite de 10(dez) dias de retardamento.  

11.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de não proceder à 

disponibilização dos equipamentos. Instalações, aparelhamento, ferramental, veículos e pessoal 

técnico adequado e necessário para a realização do objeto da presente licitação no prazo de 10 

(dez) dias contados da data de assinatura da Ordem de Serviço. 

 

12. DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Pela inexecução parcial da obra a Contratada estará sujeita a multa moratória de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.  

12.2. Pela inexecução total da obra a Contratada estará sujeita a multa compensatória de 10% (dez 

por cento) sobre o valor global do contrato.  

12.3. A incidência de qualquer das multas moratórias previstas neste instrumento não eximirá a 

contratada da obrigação de efetuar os reparos e correções necessários na obra. 

 

13. DAS GARANTIAS  

13.1. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente Contrato a 

Contratada, prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Termo.  

13.2. A caução e demais garantias prestadas pela Contratada em favor do Município de Santa 

Bárbara-MG, lhe será devolvida após recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de 

juros, correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, 

atualizada monetariamente 

 

14) PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

14.1. O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, após a emissão da 

respectiva Ordem de Serviço. 

 

15) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias para o exercício de 2019 e pela sua correspondente para o exercício subsequente: 

 

02 09 15 451 0033 2075 3390 39 Ficha: 495 Bloqueio 255 

 

16) PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO 

16.1 os preços máximos que a administração se propõe a pagar pela presente licitação serão os 

seguintes: 



 

 

 

 

 

 
 

ITEM 
CÓD. 

INT. 
QTDE UND. DESCRIÇÃO DETALHADA 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 23188 01 un 

FABRICAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DE 

MASTRO  

- Para hasteamento da 

Bandeira do Município de 

Santa Bárbara-MG, com 45 

(quarenta e cinco) metros de 

altura, contendo sistemas 

giratório da bandeira, 

automação de hasteamento e 

de iluminação acoplada ao 

suporte da bandeira, de acordo 

com as seguintes 

especificações mínimas: 

- Que o mastro tenha 45,00 

metros de altura, fabricação e 

implantação de mastro para 

hasteamento da Bandeira do 

Município de Santa Bárbara-

MG; 

- Que seja feito em aço COS-

AR-COR-300, galvanizado a 

fogo, conforme NBR 6123; 

- O sistema giratório da 

bandeira deverá possuir 

dispositivo no topo da estrutura 

metálica que possibilite a 

bandeira girar 360° em torno do 

mastro, proporcionando 

sempre o melhor 

posicionamento da bandeira, 

devendo colocar a bandeira em 

posição oposta ao vento, 

mantendo-a sempre 

desfraldada, evitando que se 

enrole no corpo do mastro. 

- Sinalizador noturno de 

segurança, vermelho, com 

lâmpada de 8 W, de LED, 

fixados no suporte da bandeira, 

para facilitar a manutenção. 

Atender a Portaria 1195 do 

Ministério da Aeronáutica; 

- Sistema de içamento 

automatizado, pois o sistema 

R$202.566,67 R$ 202.566,67 



 

 

 

 

 

 
 

manual, em função da altura do 

mastro, da força do vento e das 

dimensões e peso da bandeira, 

a autoridade ou servidor que 

for fazer seu hasteamento 

demandará um esforço muito 

grande, podendo não alcançar 

o seu objetivo; 

- Parte gráfica e Especificação 

estão anexas 

 

Santa Bárbara, 20 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2020 

 

 

 

 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ 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 que o(a) Sr(a) 

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no ___ 

sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para 

acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.  

 

 

 

__________________, ____ de _____________________ de 2020.  

 

 

 

 

__________________________________________  

Assinatura e carimbo do representante legal  

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.  

* Emitir uma declaração para cada RT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS 

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS 

 

 

 

 

 

 

Declaro, na qualidade de........................................................................da 

empresa................................................................ sediada 

à.................................... ...................................................telefone: .................... que tomei 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto do Processo Licitatório nº XXX/2020, Tomada de Preços nº XXX/2020. 

 

__________________, ____ de ______________________ de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________  

 

 

Nome e assinatura do representante legal da licitante  

 

 

 

 

OBS: emitir preferencialmente em papel timbrado da licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO OPERACIONALIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

 

      

 

 

 

 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ ___________________ sediada na 

_______________________________________________, através de seu representante legal, 

_____________________, CPF ______________________. RG.: 

_______________________________declara para os devidos fins que sob as penas da lei, e para 

fins de participação no processo licitatório _______________________________, junto ao 

município, declara ter disponibilidade de pessoal técnico especializado, máquinas e equipamentos 

considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação.  

 

 

 

 

___________, ______ de _________ de ________. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: emitir preferencialmente em papel timbrado da licitante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA ATRAVES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A EMPRESA 

___________________________. 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, por intermédio da Prefeitura Municipal, sediada à Praça 

Cleves de Faria, 122, CNPJ n. º 19.391.945/0001-00, aqui denominado CONTRATANTE, 

representado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 

sustentável, Sr. Felipe Fernandes Guerra, brasileiro, domiciliado na cidade de Santa Bárbara/MG, 

e, de outro lado como CONTRATADO a empresa ____________________, CNPJ nº: ___________, 

situada na cidade de _________,  

à Rua ___________, representada pelo seu _____________, Sr. ____________, ID nº _________ 

expedida pela ______, CPF nº ___________, têm entre si, com base nos artigos 54 e seguintes da 

Lei 8666/93, celebrado o presente contrato de prestação de serviços, em decorrência da licitação, 

modalidade Pregão Eletrônico  n.º 002/2020, homologada em .../.../2020, Processo n.º 193/2020, 

observadas as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Pelo presente instrumento a contratada se obriga a FABRICAÇÃO e IMPLANTAÇÃO de um 

MASTRO, com 45 metros de altura, atendendo as normas técnicas especificas, bem como ao 

escopo detalhado neste Termo de Referência e demais anexos deste edital da licitação 

supramencionado, que fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. Dá-se a este contrato o valor de R$....... (.......................) para todos os fins legais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 O contratado receberá pelos serviços executados, conforme planilha de preço do contrato, 

mediante liberações parciais aprovadas. 

3.2. As medições serão elaboradas pela Contratada e aprovadas pela fiscalização da Prefeitura, 

mensalmente e corresponderão às obras e/ou serviços executados no período, acompanhadas por 

relatório fotográfico dos serviços executados. 

3.3. As despesas com os relatórios, inclusive fotográficos, dos serviços executados são de 

responsabilidade da contratada. 

3.4 O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias após apresentação da competente Nota Fiscal, após 

aceitação dos serviços, pela fiscalização da Prefeitura mediante ao repasse do crédito. 

3.5. As faturas deverão estar acompanhadas da relação dos empregados da obra com cópias 

autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS relativas ao mês imediatamente anterior 

aos serviços prestados, bem como certidão comprobatória da regularidade da CONTRATADA 

perante o INSS e FGTS. 

3.6. Para fornecedores sediados fora do município de Santa Bárbara solicitamos a apresentação 

da RANFS juntamente com a Nota Fiscal de Faturamento. 



 

 

 

 

 

 
 

3.7 A administração municipal poderá reter os pagamentos devidos à contratada na hipótese em 

que vier a ser demandada por encargos comerciais, trabalhistas, fiscais, previdenciários ou por atos 

ou fatos decorrentes da execução do contrato, hipótese em que a liberação do pagamento ocorrerá 

apenas após serem solucionadas as eventuais pendências. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1 O presente instrumento a ser celebrado terá o prazo de vigência de 05 (cinco) meses, terá início 

a partir da data da sua assinatura e término em .../.../20xx.  

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA 

5.1. Os recursos orçamentários são os provenientes da dotação orçamentária citada abaixo do 

exercício de 2020 e pela sua correspondente para o exercício subsequente. 

02 09 15 451 0033 2075 3390 39 Ficha: 495 Bloqueio 255 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.1 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias corridos entre a assinatura do contrato e 
o início da obra, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em tempo hábil 
e por escrito, apresentar à fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, 
para devido esclarecimento e aprovação, sob pena de preclusão.  
6.1.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
regularidade ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem corno por todas as 
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos 
os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços 
a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.  
6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte, o 
objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 
ou de má qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 
618, do código civil brasileiro, sem ônus para o município. 
6.1.4. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o 
seu recebimento definitivo. 
6.1.5. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação da 
funcionalidade da obra pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 
6.1.6. Adquirir e manter permanentemente no canteiro da obra, um livro de ocorrência sem rasuras 
ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque 
e ART de execução da obra devidamente registrada.  
6.1.7. Deverão manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro e/ou arquiteto ou técnico 
em edificações residente com plenos poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao 
CREA e/ou CAU. 
6.1.8. Serem ainda responsáveis por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, 
patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos 
na execução da obra contratada. 
6.1.9. Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto básico ou 
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e a 
finalidade de empreendimento.  
6.1.10. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta contratação.   
6.1.11. Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a 
danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a 
veículos e equipamentos.  
6.1.12. Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 
atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI 
e EPC.  



 

 

 

 

 

 
 

6.1.13. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma de segurança (Lei nº 6.514 
de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n006f78), os funcionários deverão 
apresentar-se uniformizados.  
6.1.14. Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimento 
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra.  
6.1.15. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 55, inciso XIII, da Lei 
n 8.666/93).  
6.1.16. A Contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização, sempre que for verificado o 
aparecimento de interferências que impeçam o desenvolvimento normal dos serviços e 
principalmente nos casos em que sua continuidade gere situações de insegurança e risco de vida, 
para providências.  
6.1.17. Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionários 
elou com o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da Contratada. A esta caberá 
também os eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos.  
6.18. Para tramitação da medição serão exigidos os documentos e informações, conforme o que se 
segue:  
6.18.1. Na medição (única): 
Comprovante de registro dos serviços no CREA-MG - ART (Autenticada) e/ou CAU-MG - RRT N°; 
Relatório Fotográfico; PPRA devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais da 
SEPOG, com comprovante de registro no CREA-MG - ART) e/ou CAU-MG - RRT (Autenticada) 
N°; 
Relatório; PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEPOG; 
Certidão negativa da Fazenda Estadual; 
Certidão negativa da Receita Federal; 
Certidão da Olvida Ativa da União; 
Certidão negativa do INSS; Certidão negativa municipal; 
Certidão de Regularidade do FGTS; 
Guia GPS INSS (original I autenticada); Guia GFIP INSS (original I autenticada); 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas - CNDT. 

7.2 OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

7.2.1 São compromissos do Contratante, o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a prestação 
de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento oportuno das 
parcelas devidas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução 
do presente objeto, e ainda, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e seu 
registro. 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 A fiscalização da obra será realizada pela contratante, podendo exigir que sejam refeitos ou 

demolidos, sem ônus para o contratante, os serviços executados fora das especificações. 

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS 

9.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas ou obrigações diretas ou indiretas decorrentes 

deste contrato poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8666/93 ao 

contratado, nos termos do Decreto Municipal n. º 3546/2018 da Instrução Normativa n. º 008 de 

março de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. No que toca à alteração, execução, inexecução e rescisão do presente contrato, observar-se-

á o disposto na Lei 8666/93, no que couber, sendo que o contratante poderá rescindi-lo 



 

 

 

 

 

 
 

administrativamente nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8666/93, sem que caiba ao 

contratado direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

11.1 A Contratada deverá apresentar em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura deste contrato a garantia de execução do contrato na 

Divisão de Compras da contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, 

optando por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 56, da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 A Prefeitura se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações 

que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato. 

12.2. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Bárbara, para a solução de qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E por estarem assim, justas e acordes, as partes assinam o presente instrumento na presença das 

testemunhas em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito, comprometendo-se a cumpri-lo em 

todas as cláusulas e condições. 

 

 

Santa Bárbara, ............ de ............................... de 2020 

 

________________________________________ 

Felipe Fernandes Guerra 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 

Contratante 

 

______________________________________________ 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: _______________________      _______________________ 

ID nº                                           ID nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: Fabricação e Implementação de Mastro para Bandeira de Santa Bárbara - MG 

Local: Praça Leste de Minas – Centro Santa Bárbara - MG 

 

Normas e Bibliografia de Referência 

 

NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações  

Exercícios de Fundações – Urbano Rodriguez Alonso 

Dimensionamento de Fundações Profundas – Urbano Rodriguez Alonso  

Exemplo de Tubuão Curto - Professor Rodrigo Gustavo Delalibera  

 

Considerações de Projeto 

 

Esforços atuantes na base do poste  

Momento Máximo: 47, 5tf.m 

Força Horizontal Máxima: 2tf 

Força Vertical Máxima: 4,2 tf 

Eixo Chumbadores: 894mm 

 

Características do Solo extraídas do laudo de sondagem  

 

Empresa:  

Laudo nr:  

Endereço da Obra: Praça Leste de Minas – Centro Santa Bárbara MG 

 

Solo predominante: 

SPT médio ao longo do tubulão: 16 

SPT na base do tubulão: 18 

Tensão admissível Base do Tubulão: 36 tf/𝑚2 

Tensão admissível lateral do tubulão: 32,3 tf/𝑚2 

 

DESCRITIVO DO TUBULÃO 

 

Geométrica básica  

 

Profundidade arbitrada: 5,5m 

Cota arbitrada acima do nível do solo: 0,2m 

Diâmetro arbitrado para o fuste: 1,3m 

Diâmetro arbitrado para a base: 1,3m  

 

Comprimento do fuste: 5,7m  

Comprimento total do tubulão: 5,7m 



 

 

 

 

 

 
 

Calculo da área do fuste: 13273 𝑐𝑚2 

Área de base: 1,33𝑚2 

 

Volume do fuste: 7,57𝑚3 

Volume total da tubulão 7,57𝑚3 

Peso total do tubulão 18,91tf 

 

Tensão Atuantes  

 

Tensão máxima na base (lado Comprimido): 31,43 tf/𝑚2 

Tensão lateral na face do tubulão: 16,98 tf/𝑚2 

Tensão lateral na altura média do fuste: - 5,27tf/ f/𝑚2 

 

Características do concreto e da armadura 

 

Fck concreto: 200 

Ferragem: CA50 

 

Diâmetro da Armadura longitudinal adotada: 12,5mm 

Quantidade de Barras longitudinais adotada: 22pc  

 Diâmetro da Armadura transversal l adotada: 6,3mm 

Quantidade de Barras longitudinais calculada: 38pc  

Área de armadura a ser utilizada: 27𝑐𝑚2 

 

Verificações  

 

Quantidade ou diâmetro de barras a ser adotada:  

Distância mínima entre as barras longitudinais: 

Distância máxima entre as barras longitudinais: 

Tensão máxima na base (lado Comprimido): 

Condições de equilíbrio do tubulão: 

Tensão lateral na face do tubulão: 

Tensão lateral na face da tubulação CS=1,6: 

Tensão lateral na altura média do fuste CS= 1,6: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


