PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________ ESTADO: ______________________________________
Nome do Representante: ______________________________________________________________________
CPF: ______________________________________________________________________________________
RG: _______________________________________________________________________________________
TELEFONE: _________________________________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________________
Recebemos através de retirada com o pregoeira e equipe de apoio na sede do prefeitura de Itacambira MG ou via email ou através de acesso ao Portal da Transparência, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação
acima identificada.

______________________, ____ de ___________________de 2021.

________________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre este a Prefeitura de Itacambira MG e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, por meio do e-mail: ass.licitac@gmail.com.
A não remessa do recibo nos termos acima, exime o Município de Itacambira MG da responsabilidade da comunicação
de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados para realização de levantamento
topográfico, realização de consulta pública e retificação do decreto nº 18/99, memorial descritivo e
georreferenciamento de uma área de proteção ambiental – APA do Município de Itacambira, em atendimento a
solicitação da secretaria municipal de meio ambiente, conforme detalhamento no ANEXO I.

CREDENCIAMENTO: 11/11/2021 às 14:00hs

ABERTURA DA SESSÃO: 11/11/2021 às 14:30hs
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

CONSULTAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Site http://www.itacambira.mg.gov.br/ ou na Sala do
Departamento de Licitações, à Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, CEP 39.594-000, Itacambira/MG.

ESCLARECIMENTOS: E-mail ass.licitac@gmail.com

TELEFONE: (38) 3232-1173

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília
OBSERVAÇÃO:
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e início da abertura dos
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura
Municipal de Itacambira que se seguir.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 18.017.400/000175, com sede na Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, Itacambira/MG, CEP 39.594-000, torna pública a abertura
do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93,
e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº
155/2016, Decreto Municipal nº 005/2009 de 08/06/2009, e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório.
Os trabalhos serão conduzidos pela servidora da Prefeitura Municipal de Itacambira, Camila Emanuele Leal Martins,
designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores Wadreson Ferreira Gomes, designados pela
Portaria Municipal nº 26/2021, publicado em 04 de janeiro de 2021, e Geraldo Mateus Santos, designados pela
Portaria 108/2021, publicado em 20 de julho de 2021.
O processamento do pregão será realizado em sessão pública, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de
Itacambira, localizada à Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, CEP 39.594-000, Itacambira/MG.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de
processamento do pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame.



APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 11/11/2021 14:00 (quatorze horas).
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 11/11/2021 às 14:30 (quatorze
horas e trinta minutos).
I – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de prestação de serviços técnicos especializados para
realização de levantamento topográfico, realização de consulta pública e retificação do decreto nº 18/99, memorial
descritivo e georreferenciamento de uma área de proteção ambiental – APA do Município de Itacambira, em
atendimento a solicitação da secretaria municipal de meio ambiente, conforme detalhamento no ANEXO I.
II – DA SECRETARIAS SOLICITANTES
2.1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente
III – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. Cópia deste edital estará disponível na internet, no site http://www.itacambira.mg.gov.br/ e ainda poderá ser
obtida na sala de licitações, nos horários de 07:30h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h, de segunda à sexta-feira, na
Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, Itacambira/MG, CEP 39.594-000 - telefone: (38) 3232-1173, ou poderá ser
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solicitado através do e-mail ass.licitac@gmail.com, e permanecerá afixada nos quadros de avisos localizados no
hall da sede da Prefeitura Municipal de Itacambira.
3.2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações
referentes ao processo no site http://www.itacambira.mg.gov.br/, bem como as publicações nos quadros de avisos
localizados no hall da sede da Prefeitura Municipal de Itacambira, quando for o caso, com vista a possíveis
alterações e avisos.
3.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail ass.licitac@gmail.com,
até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.
3.4. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada para o e-mail ass.licitac@gmail.com ou protocoladas na
sala de licitações, dirigida ao pregoeira, cabendo ao mesmo decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor
técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.5. O Município de Itacambira não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela pregoeira, e que, por isso, sejam
intempestivas.
3.6. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.7. A decisão da pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site
http://www.itacambira.mg.gov.br/ para conhecimento de todos os interessados.
3.8. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até às 17 (dezessete) horas
do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão Pública do Pregão.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade compatível com o objeto desta
licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, contrato social ou estatuto em vigor, que atenderem
a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Participarão da sessão oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados.
4.2. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas:
4.2.1. que estejam sob insolvência civil, falência, concurso de credores, dissolução, ou liquidação;
4.2.2. que tenham sido declarados suspensos de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de
Itacambira, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2.3. que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
4.2.4. que tenham sido declarados impedidos de licitar e contratar com a administração direta e indireta do
Município de Itacambira, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2.5. que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista no §1º do art.
9º da mesma Lei;
4.2.6. cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Edital, se for o caso;
4.2.7. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.2.8. em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição 1.
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a
experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande
1
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4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do proponente que, pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
4.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
V – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do proponente e todos os
dados que o identifiquem, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 “PROPOSTA COMERCIAL”
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
ENVELOPE Nº 2 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE
5.2. Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público autorizado, ou cópia acompanhada do original
para autenticação pelo (a) pregoeira (a) ou por membro da Equipe de Apoio, ou por meio de publicação em órgão
da imprensa oficial, com exceção dos extraídos via internet.
5.3. Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem poderes para formular
propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em
seu favor durante a sessão.
VI – DO CREDENCIAMENTO
6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
6.1.1. Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
6.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida,
conforme modelo Anexo III, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.1, que comprove os poderes do mandante para a
outorga;
6.1.3. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro
documento equivalente, com foto;
6.1.4. Em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, deverão
efetuar a comprovação desta condição mediante Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data
de emissão máxima de 120 (Cento e vinte) dias, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº
123/2006 e 147/2014;
vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração,
consignou-se a vedação acima.
CNPJ: 18.017.400/0001-75 - I.E: ISENTA
Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro - Fone: (38) 32741173, e- mail: ass.licitac@gmail.com - CEP 39594-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

6.1.4.1 Declaração conforme modelo do Anexo V do Edital, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei
Complementar nº 123/2006 e 147/2014;
6.1.5. Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo IV do Edital.
6.1.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
6.2. Os documentos acima mencionados para efeito de credenciamento deverão ser apresentados fora dos
envelopes.
6.3. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do
representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.
6.4. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
6.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
6.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
6.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à pregoeira implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial.
6.8. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras
proponentes.
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, podendo ser apresentada conforme Anexo II - Modelo de Proposta
Comercial ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, contendo a assinatura do
representante legal ou procurador, devidamente identificado e qualificado.
7.2. São requisitos da proposta de preço:
7.2.1. Cabeçalho contendo todos os dados de identificação da empresa proponente;
7.2.2. Número do Pregão e do Processo deste edital;
7.2.3. Descrição completa do objeto ofertado;
7.2.4. Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso (em caso de dúvida,
prevalecerá o valor por extenso), cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
7.2.5. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, inclusive
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
7.2.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
7.3. O desconto ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.
7.4. Serão desclassificadas as propostas que:
7.4.1. não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições;
7.4.2. apresentem valores manifestamente inexeqüíveis;
7.4.3. sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
7.5. Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta e
que não causem prejuízo à Administração.
7.6. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua
Proposta Comercial.
7.7. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências
previstas neste Edital.
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VIII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrava, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3. Os licitantes deverão apresentar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
8.3.1. Regularidade Jurídica
a) Cédula de identidade e CPF dos diretores ou sócios-administradores;
b) Registro Comercial no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus
administradores;
d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).
8.3.3. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de emissão máxima de 90 (noventa) dias.
8.3.4. Qualificação Técnica
a) Pelo menos 01(um) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para efetuar os serviços compatível com as características
e quantidades iguais ou similares do objeto da licitação.
b) Certidão de Registro da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia–CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
c)Comprovação de que a licitante possui no mínimo 01 (um) responsável técnico
habilitado
tecnicamente,
em
situação
regular
junto
à
entidade
profissional
competente (CREA) ou (CAU), mediante apresentação de Carteira de Trabalho, Ficha de
Registro de empregado, contrato de prestação de serviços ou Contrato Social que demonstre que o mesmo será o
responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços.
8.4. Disposições gerais relativas à Habilitação
8.4.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original, por
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qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público autorizado, ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo (a) pregoeira (a) ou por membro da Equipe de Apoio, ou por meio
de publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção dos extraídos via internet.
8.4.2. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões positivas com efeito de
negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com
sua exigibilidade suspensa.
8.4.3. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto
neste título inabilitará o licitante.
8.4.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser substituído
por cópia reprográfica autenticada.
8.4.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, preferencialmente,
com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a
legislação vigente:
8.4.5.1. se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.4.5.2. se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.4.6. A Microempresa - ME, a Empresa de Pequeno Porte - EPP e o Microempreendedor Individual – MEI deverão
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
8.4.7. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou MEI for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
negativa.
8.4.7.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao (a) pregoeira (a).
8.4.7.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
8.4.7.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao (a)
pregoeira (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
8.4.8. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada para sua
apresentação.
8.4.9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados
dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
8.4.9.1. Por se tratar de um documento de cadastro, caso a data constante no documento exigido no item 8.3.2
alínea “a”, seja anterior a 90 (noventa) dias, no momento da conferência da documentação o(a) pregoeira(a) deverá
consultar o sítio do órgão emissor para efetuar consulta e impressão de novo documento que será juntado à
documentação do licitante.
8.4.10. Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.
8.4.11. O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento - Anexo IV deste Edital, a
declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis.
IX – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
9.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
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9.2 – Encerrada a fase de credenciamento, será declarada aberta Sessão do Pregão, oportunidade em que não
mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a
Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
9.3 – A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
9.3.1 Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições estabelecidas pelo Edital;
9.3.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
9.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As eventuais correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
9.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
9.6 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
9.7 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
9.7.1 A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço global e aqueles que tenham apresentado
propostas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço para participação na
fase de lances;
9.7.2 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os descontos oferecidos; conforme previsto na lei
10.520/2002, art°4 VIII.
9.7.3 No caso de empate no preço ofertado, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
9.8 – O lance deverá ser ofertado pelo MENOR PREÇO GLOBAL
9.9 – A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
9.10 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.11 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da
licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das
propostas.
9.12 - Os lances deverão ser formulados por preço global, em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pela pregoeira no ato do pregão,
aplicável inclusive em relação ao primeiro.
9.13 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de
lances, com exceção da melhor proposta.
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9.14 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor visando a obtenção de um melhor preço.
9.15 - Após a negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a
respeito.
9.16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do
julgamento.
9.17 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação do autor.
9.18 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação.
9.19 – A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.20. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
9.21 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
9.22 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.23 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio e todos os presentes.
X – DO RECURSO ADMINISTRATIVO
10.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pela pregoeira ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
10.3. As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser dirigidas ao Prefeito Municipal de Itacambira/MG,
aos cuidados da pregoeira, encaminhadas para o endereço eletrônico ass.licitac@gmail.com ou ser protocolada na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itacambira até as 17h do último dia do prazo, em uma via original,
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do
signatário e comprovante do poder de representação legal.
10.4. A pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros
endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
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10.5. Interposto o recurso, o pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado
à autoridade competente.
10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e se constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.8. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via e-mail, divulgada por meio
de publicação no site http://www.itacambira.mg.gov.br/ e ainda, estará afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Itacambira.
10.9. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito Municipal, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no item 10.3 acima.
XI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à
autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
11.3. Homologada a licitação, a Prefeitura Municipal de Itacambira convocará o licitante vencedor para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato correspondente, conforme a minuta do Anexo VI.
XII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 A Forma de prestação e execução dos serviços do contrato, será conforme detalhamento do ANEXO I –
TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste EDITAL.
XIII – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
13.1. A fiscalização da execução do objeto desta licitação será de competência e responsabilidade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme Portaria Municipal nº
036/2021, devidamente designada para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
13.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
XIV - DAS CONIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria de Finanças
no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente, mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e
comprovação da execução do objeto, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da nota fiscal e
dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da
CONTRATADA.
14.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
14.2.1. Conferência e aprovação do relatório de fornecimento e atestação de conformidade dos serviços, que será
comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto;
14.2.2. Comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
14.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e
contratuais, especificamente as de natureza fiscal.
14.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
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14.4.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto
ao Setor de Compras do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA.
14.5. A Prefeitura Municipal de Itacambira, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do presente Edital.
14.6 Serão descontados dos pagamentos, valores referentes a desconexão por mais de 3(três) horas, salvo quando
há justificativa aceita pela administração.
XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar o produto,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração
Pública do Município de Itacambira e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
15.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
15.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na
Nota de Empenho;
15.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
15.3. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
15.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA por
meio de deposito bancário na conta da CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de notificação da aplicação da sanção.
XVI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos existentes nas seguintes
dotações orçamentárias, podendo ser feito termo de apostilamento, caso seja necessário de alteração da dotação:
SETOR

DOTAÇÃO

FICHA

FONTE

DESCRIÇÃO

Manutenção das
atividades de
800
Proteção ao Meio
Ambiente
Os recursos orçamentários provenientes do Estado, Distrito Federal, União, entidades ou outros instrumentos
equivalentes, tais como contrato de repasse, convênios entre outras modalidades, poderão servir de cobertura às
despesas essa contratação desde que formalize por termo de apostilamento e parecer contábil, informando a
disponibilidade do recurso.
XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo V - Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP;
Secretaria Municipal de
13.02.01.18.541.34.2105.33933900
Meio Ambiente

Recursos
ordinários
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Anexo VI - Minuta de Contrato.
17.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
17.3. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas
neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
17.4. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de
Itacambira revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente,
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação.
17.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
17.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela pregoeira.
17.7. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de documentação referente ao
presente edital e a Prefeitura Municipal de Itacambira não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.8. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual,
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
17.9. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o pregoeira poderá, a seu critério,
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
17.10. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
17.11. É facultado ao Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde
que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização
da sessão pública de pregão.
17.13. Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pela pregoeira.
17.14. O pregoeira, 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, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do
processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.
17.15. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante.
17.16. Para atender a seus interesses, o Município de Itacambira poderá alterar quantitativos, sem que isto implique
alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei nº
8.666/93.
17.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.
17.18. O Município de Itacambira poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
17.19. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de
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preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
17.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Itacambira.
17.21. Após homologado o resultado desta licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
17.22. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem
expressa anuência da Prefeitura Municipal de Itacambira.
17.23. Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Itacambira/MG, 25 de outubro de 2021.
Camila Emanuele Leal Martins
Pregoeira
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
MENOR VALOR GLOBAL
1. OBJETO
1.1. Contratação de prestação de serviços técnicos especializados para realização de levantamento topográfico,
realização de consulta pública e retificação do decreto nº 18/99, memorial descritivo e georreferenciamento de uma
área de proteção ambiental – APA do Município de Itacambira, em atendimento a solicitação da secretaria municipal
de meio ambiente, conforme detalhamento no ANEXO I.
1.2 AREA SOLICITANTE:
a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
1.3 INTRODUÇÃO
A Área de Proteção Ambiental - APA Municipal de Itacambira, com área total de 11.033,0119 (onze mil e trinta e
três hectares, 01 are e 19 centiares) instituída pelo Decreto nº18/1999 possui grande relevância ambiental para a
região Norte de Minas e com o objetivo de adequá-la aos ditames da Lei Federal nº 9.985/2000, a Prefeitura
Municipal de Itacambira realizou na data de 30 de julho o Processo Licitatório nº 029/2020 - Tomada de Preço nº
008/2020 cujo objeto foi a contratação da prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração do Plano
de Manejo da Unidade de Conservação.
A empresa responsável por elaborar o Plano de Manejo iniciou os trabalhos em Setembro de 2020. É importante
ressaltar que o cronograma de execução das atividades necessárias a elaboração do Plano foi dividido em 5
etapas, sendo que a 1ª etapa já foi concluída. Para a realização da 2ª etapa a empresa solicitou documentos da
APA tais como: memorial descritivo da área, e a retificação do decreto de criação da APA de Itacambira, uma vez
que, o seu conteúdo não está de acordo com o exigido para cadastramento da unidade de conservação no âmbito
nacional e federal.
O município não possui tais documentos e para dar seqüência à elaboração do Plano de Manejo será realizado
processo licitatório com a finalidade de contratação de empresa para prestação dos seguintes serviços técnicos:
Levantamento Topográfico, Realização de Consulta Pública de Retificação do Decreto nº 18/1999 e do Memorial
Descritivo e o Georreferenciamento da área exigido pelo Ministério Público. Neste contexto, o presente Termo de
Referência tem como objetivo subsidiar a elaboração dos serviços supracitados.
2. JUSTIFICATIVA
Considerando a urgente necessidade de regularizar a Área de Preservação Ambiental – APA aos ditames da Lei
Federal nº 9.985/2000 conforme exigência do Ministério Público, incluído a elaboração do Plano de Manejo, o
cadastramento no âmbito estadual/federal e georreferenciamento, faz-se necessária a presente contratação para
fins de dar prosseguimento no processo de regularização da unidade de conservação.
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2.1. DA JUSTIFICATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE PARA MICRO/EPP ou EQUIPARADOS:
2.1.1 Justifica-se a não realização de exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, em conformidade com o previsto na Lei Complementar nº 123 prevê, no art. 49, III, que não se aplica a
hipótese de licitação exclusiva quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo
do objeto a ser contratado. Neste caso, o valor estimado ultrapassa o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), onde
a licitação será julgada por menor preço global, por ser mais vantajosa ao município onde apenas um fornecedor
seja ganhador facilitando assim continuidade dos serviços.
2.2 DA JUSTIFICATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA
2.2.1 Para fins de cumprimento do Art. 4º, § 1º DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 (O pregão
deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela
autoridade competente), desta forma opta-se pelo tipo “PRESENCIAL”, em virtude da dificuldade de acesso à
grande rede (Internet) devido às redes de navegação existentes na região não atenderem ao sistema de
informações com velocidade suficiente e com constantes quedas de conexão, o que poderá inviabilizar o certame,
bem como prorrogar o prazo para sua conclusão, dificultando de forma exacerbada o cumprimento do objeto,
negando, em virtude disso, a aplicação do Princípio da Eficiência ao qual toda a Administração Pública deve
atender.
§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da
autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações
de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde
que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administração na realização da forma eletrônica.
2.3 JUTIFICATIVA DO PREÇO GLOBAL: A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada
por preço Global. A escolha da licitação por preço global, neste caso, que não há diversidades de serviços, é mais
satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica e gerencial, por manter a qualidade do serviço. O fornecimento de
tais serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede de
coordenação entre os serviços, o que certamente comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o
Município. Por outro lado, com um fornecedor único, responsável pela integração de todos os serviços, pela
manutenção da estabilidade e operacionalidade de toda a solução, a Administração ganha em capacidade de
gestão do contrato, com instrumentos de cobrança efetiva a um único mantenedor de todo o ambiente instalado
para a prestação dos serviços.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
3.1 Levantamento Topográfico da Área de Proteção Ambiental - APA do Município de Itacambira
3.1.1 Realizar o Levantamento Topográfico da Área de Proteção Ambiental – APA de Itacambira, para definir os
limites da unidade de conservação através da elaboração da planta topográfica e memorial descritivo, uma vez que
estes permitem determinar com precisão a localização, a forma e a extensão da unidade.
3.1.2 O memorial descritivo da unidade de conservação consiste na descrição das coordenadas geográficas de
cada um dos pontos que acompanham os vértices dos limites da unidade. O mesmo pode ser elaborado utilizando
uma base digital (cartas topográficas, bases institucionais e imagens de satélite georreferenciadas) ou através de
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uma carta impressa. Utilizando como referência o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS
2000), estabelecido em 2015 por meio de resolução publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
3.1.3 Caso a base digital ou a carta impressa estejam desatualizadas, recomenda-se ir a campo e realizar um
levantamento mais preciso identificando pontos estratégicos e obtendo as coordenadas geográficas através de um
GPS. Os pontos coletados auxiliam na definição do limite diminuindo a margem de erro do polígono da unidade de
conservação.
3.1.4 Normas de Formatação e Apresentação dos Projetos:
Os itens que devem estar contidos no memorial descritivo são:


Base cartográfica (nomenclatura, fonte, data);



Escala;



Datum;



Sistema de projeção;



Área aproximada (usar projeção cônica equivalente de Albers no cálculo);



Citar no memorial por onde o limite segue entre um ponto e outro: limite natural (margem do rio, curva de
nível, etc), azimute seguido das respectivas distâncias e coordenadas N e E, no sistema UTM dos
respectivos vértices, separando cada lado descrito por ponto e vírgula (;);



A base cartográfica utilizada para a construção do memorial descritivo das unidades de conservação deve
ser especificada nos documentos do processo de criação da UC e nos métodos do arquivo shapefile
gerado;



Ao término da descrição do perímetro, informar a área em Hectares, com 4 casas decimais, e o perímetro,
com 2 casas decimais ex. O perímetro acima descrito, encerra uma área de n,nnnn ha;



A descrição do perímetro principal ou do imóvel propriamente dito deverá estar em folhas distintas com
assinatura somente do técnico responsável, seguido da qualificação profissional, CREA e ART;



Recomenda-se que os valores das coordenadas N e E (UTM), sejam expressos com, no mínimo, 3 casas
decimais e que as distâncias sejam apresentadas em metros, também com 3 casas decimais. Para os
azimutes apresentados no memorial, recomenda-se que sejam expressos em graus decimais com, no
mínimo, 12 casas decimais, ou em graus-minutos-segundos, com 3 casas decimais nos segundos.

3.1.5 Determinar o Pré-zoneamento da Unidade de Conservação
Definir e delimitar as Zonas de Preservação de Vida Silvestre, de Conservação e de Uso Agrícola da APA
municipal de Itacambira:


Zona de Preservação de Vida Silvestre: Zona intangível;



Zona de Conservação: Zona com interesse ecológico e biológico com pouca intervenção
antrópica;
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Zona de Uso Agrícola: Ações antrópicas consolidadas.

A identificação e delimitação das zonas supracitadas deverão está compiladas na planta topográfica de
definição dos limites da Unidade de Conservação.
3.1.6 Produtos a serem entregues
a) Fornecimento do memorial descritivo da unidade de conservação descrevendo as coordenadas
geográficas de cada ponto que acompanham os vértices dos limites da unidade (digital e analógico).
b) Fornecimento de planta topográfica da Área de Proteção Ambiental, contendo localização geográfica;
limites; identificação e delimitação da zona de preservação da vida silvestre, zona de conservação e zona
de uso agrícola (digital e analógico).
c) Fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente quitada e registrada no
CREA, contendo todas as informações necessárias concernentes ao serviço, contendo assinatura do
responsável técnico pelos serviços.
3.2 Realização de Consulta Pública para Retificação do Decreto de Criação da APA Municipal n°18/1999 e do
Memorial Descritivo da mesma
3.2.1 Consulta Pública é um mecanismo de publicidade e transparência utilizado pela Administração Pública para
obter informações, opiniões e críticas da sociedade a respeito de determinado tema.
3.2.2 A consulta pública deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população
residente no interior e no entorno da unidade, e deve ser amplamente divulgada.
3.2.3 Deve-se seguir o “Roteiro de Criação de Unidades de Conservação Municipais (2°edição) – Ministério
do Meio Ambiente 2019”, o qual aborda o processo de consulta pública e geração da nova ATA, memorial
descritivo e modelo de decreto de criação da unidade de conservação.
3.2.4

A Realização da Consulta Pública deve atender ao Art. 2° do Decreto n°4.340, de 22 de agosto de 2002;

garantindo a plena divulgação com data, horários e local definidos podendo ser divulgada pelos seguintes meios de
comunicação: uso de carro/moto de som, jornais, redes sociais, diário da união de acordo com disponibilidade do
município.
3.2.5 Além disso, deve garantir a participação da Sociedade na Retificação da Área e outros assuntos de interesse
da população relacionados à Área de Proteção Ambiental. Nessa etapa, cabe ao poder público, através da
Secretaria de Meio Ambiente articular a logística de atendimento ao público de forma ampla para que toda a
sociedade compreenda o processo e participe por meio de conselhos, escolas, associações, entidades, dentre
outros, do processo de debate quanto às idéias sistematizadas. Devem ser colhidas as informações e verificar os
interesses apontados pela sociedade sistematizando todas as informações.
3.2.6 Retificação do Decreto de Criação da APA nº 18/1999
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Para a retificação do Decreto nº 18/1999 deve-se atender o disposto no Art. 2º do Decreto n°4.340 de 22 de
agosto de 2002 que regulamenta a Lei do SNUC descrito abaixo:
Art. 2º - O ato de criação de uma Unidade de Conservação deve indicar:
I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da Unidade e o órgão responsável
por sua administração;
II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável;
III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais
ou Florestas Municipais;
IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.
Após a realização da Consulta Pública, deve ser feita à revisão do Decreto com os representantes do
CODEMA e finaliza-se a proposta para encaminhamento ao Legislativo Municipal (quando couber), que deverá
avaliar e, em seguida, promover sua validação ou, se necessário, conduzir a melhoria do texto que deverá ser
votado. Devem ser entregues todos os dados coletados, produzidos e gerados.
3.3 Georreferenciamento da Área de Proteção Ambiental - APA do Município de Itacambira.
3.3.1 Os serviços que serão executados relativos à medição, à demarcação, à elaboração de planta e ao memorial
descritivo georreferenciados, inclusive com abertura de picadas, obedecerão criteriosamente às especificações e
recomendações da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais – NTGIR do INCRA vigente no
momento da execução dos serviços, bem como as demais legislações ou normas pertinentes ao tema.
3.3.2 Segundo verificado na Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade URFBio REGIONAL NORTE – IEF de
Montes Claros, o georreferenciamento da Unidade de Conservação – APA de Itacambira não necessitará de
certificação no sistema de informações do INCRA.
3.3.3 Georreferenciamento da área feito in-loco, com levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos
limites da unidade de conservação, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, observada a precisão
posicional pelo INCRA, devendo coletar todos os pontos e limites da área e todos os confrontantes.
3.3.4 Deve-se mapear os limites externos da poligonal de forma que, para cada novo confrontante identificado,
deverá ser demarcado o ponto de início/final da propriedade.
3.3.5 Marcos de Apoio (base): Deverá ser construída uma rede de marcos de apoio (base) do tipo pilar, conforme o
padrão pilar descrito no documento Padronização Marcos Geodésicos produzido pelo IBGE, abrangendo a região
da unidade de conservação, com objetivo de proporcionar apoio aos trabalhos geodésicos desta regularização, de
fácil verificação e manutenção dos limites e seus marcos, instalados em locais previamente acordados com a
gestão da UC.
3.3.6 Marcos Geodésicos: Deverão ser implantados marcos de concretos conforme manual técnico de limites e
confrontações do INCRA que estiverem vigentes, nos limites da UC, sendo dispensados nas divisas internas dos
imóveis que compõem a UC. Caso não seja possível ou seguro a implantação dos marcos, conforme especificado
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na NTGIR vigente, os motivos da não implantação deverão ser informados.
3.3.7 Salientamos que o georreferenciamento da APA deverá ser realizado após o término da elaboração do Plano
de Manejo pela empresa responsável.
3.3.8 Produtos a serem entregues
a) Fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente quitada e registrada no CREA,
contendo todas as informações necessárias concernentes ao serviço, contendo assinatura do responsável técnico
pelos serviços.
b) Memorial descritivo da unidade de conservação utilizando como referência o Sistema de Referência Geocêntrico
das Américas (SIRGAS 2000) de cada ponto que acompanha os vértices e limites da unidade (digital e analógico);
c) Planta georreferenciada da Área de Proteção Ambiental (digital e analógica);
d) Planta e memorial descritivo em três vias assinadas pelo responsável técnico;
e) Relatório técnico conforme descrito no item 5.4 da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais
(NTGIR) e suas edições posteriores;
f) Arquivo digital georreferenciado nos formatos shapefile, DWG, DGN ou DXF, conforme item 5.2.2 da NTGIR;
g) Arquivo digital contendo dados brutos (sem correção diferencial) das observações do GPS, quando utilizada esta
tecnologia, nos formatos nativos do equipamento e Rinex;
h) Arquivo digital contendo dados corrigidos das observações do GPS, quando utilizada esta tecnologia;
i) Arquivo digital contendo arquivos de campos gerados pela estação total, GPS-RTK, quando utilizada esta
tecnologia;
j) Relatório resultante do processo de correção diferencial das observações GPS, quando utilizada esta tecnologia;
k) Relatório do cálculo e ajustamento da poligonal de demarcação da unidade quando utilizada esta tecnologia;
l) Planilhas de cálculo com os dados do levantamento, quando utilizado teodolito ótico mecânico;
m) Cadernetas de campo contendo os registros das observações de campo, quando utilizado teodolito ótico
mecânico;
n) Declaração expressa dos confinantes, com as devidas assinaturas dos mesmos, de que os limites divisórios da
APA estão sobrepostos aos seus limites, quando possível (ausência da mesma deve ser justificada);
o) Marcos implantados acompanhados de relatório fotográfico.
3.3.9 Normas de formatação e apresentação dos projetos
Os itens que devem estar contidos no memorial descritivo são:


Base cartográfica (nomenclatura, fonte, data);



Escala;



Datum;



Sistema de projeção;



Área aproximada (usar projeção cônica equivalente de Albers no cálculo);
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Citar no memorial por onde o limite segue entre um ponto e outro: limite natural (margem do rio,
curva de nível, etc.), azimute e distância ou linha reta;



A base cartográfica utilizada para a construção do memorial descritivo da unidade de conservação
deve ser especificada nos documentos do processo de criação da UC e nos métodos do arquivo
shapefile gerado.

3.4. DETALHAMENETO
Item

Descrição

UND

Qtde

1

GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
SERV
DO MUNICIPIO DE ITACAMBIRA/MG.:

1,00

2

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DE PROTECAO
SERV
AMBIENTAL - APA DO MUNICIPIO DE ITACAMBIRA/MG

1,00

3

REALIZACAO DE CONSULTA PUBLICA DE RETIFICAÇÃO DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 18/99 E DO MEMORIAL DESCRITIVO DA SERV
MESMA.

1,00

4 RETIFICACÃO DA ÁREA DO DECRETO DE CRIAÇÃO DA APA MUNICIPAL
Após a realização do georreferenciamento da APA, caso seja identificado divergência de área total e/ou
perímetro, o memorial descritivo contido no Decreto de Criação da APA de Itacambira deverá ser retificado
novamente e realizada a compilação de dados do zoneamento existente no Plano de Manejo para gerar um
novo Mapa do Zoneamento, com suas respectivas áreas corrigidas, essas áreas devem considerar uma
continuidade da zona que ali foi disposta pelo Plano de Manejo.
Salientamos, que caso seja necessário realizar a retificação supracitada, esta será feita após a elaboração
do Plano de Manejo.
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5. CRONOGRAMA
Prazo de execução da prestação de serviços será de 09 (nove) meses, conforme
apresentado no cronograma abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA

DATA: 12/08/2021

OBRA/SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO DE
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL APA
ITEM

1.0

2.0

3.0

ETAPAS/DESCRIÇÃO

PRAZO DE
EXECUÇÃO: 09
MESES

LOCAL: ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA/MG

MÊS 1

MÊS 2

LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO DA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA
DO MUNICÍPIO DE
ITACAMBIRA/MG.
REALIZAÇÃO DE CONSULTA
PÚBLICA PARA RETIFICAÇÃO
DO DECRETO DE CRIAÇÃO DA
APA MUNICIPAL Nº 18/1999 E
DO MEMORIAL DESCRITIVO
DA MESMA.
GEORREFERENCIAMENTO DA
ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL - APA DO
MUNICÍPIO DE
ITACAMBIRA/MG.

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

CONTINAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA
APA MUNICIPAL

6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
6.1 O serviço deverão ser executados conforme cronograma de execução estipulado no item 5.
6.2 Os serviços serão executados na sede da contratante.
6.3
7. ESTIMATIVA DE PREÇO
7.1. Conforme exigência legal, a Gerência de Compras realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de
custos junto a empresas do ramo do objeto licitado e o preço estimado para a despesa foi de R$113.815,57(cento e
treze mil oitocentos e quinze reais e cinqüenta sete centavos), com base na demanda de quantidade definida
pela Secretaria de Meio Ambiente.
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos existentes nas seguintes
dotações orçamentárias, podendo ser feito termo de apostilamento, caso seja necessário de alteração da dotação:
SETOR

DOTAÇÃO

Secretaria Municipal de
13.02.01.18.541.34.2105.33933900
Meio Ambiente

FICHA

FONTE

DESCRIÇÃO

800

Recursos
ordinários

Manutenção das
atividades de
Proteção ao Meio
Ambiente

8.2 Os recursos orçamentários provenientes do Estado, Distrito Federal, União, entidades ou outros instrumentos
equivalentes, tais como contrato de repasse, convênios entre outras modalidades, poderão servir de cobertura às
despesas essa contratação desde que formalize por termo de apostilamento e parecer contábil, informando a
disponibilidade do recurso.
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9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto deste Termo de Referência será efetuado pela Secretaria
de Finanças no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente, mediante apresentação da documentação fiscal
pertinente e comprovação da execução do objeto, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da
nota fiscal e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da
CONTRATADA.
9.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
9.2.1. Conferência e aprovação do relatório de fornecimento e atestação de conformidade do produto, que será
comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto;
9.2.2. Comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
9.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e
contratuais, especificamente as de natureza fiscal.
9.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
9.4.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao
Setor de Compras do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA.
9.5. A Prefeitura Municipal de Itacambira, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do presente Termo de Referência.
10. FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização da execução do objeto deste Termo de Referência será de competência e responsabilidade da
Secretaria Municipal Solicitante acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme Portaria Municipal nº
036/2021, devidamente designada para esse fim, permitida a assistência de terceiros; conforme tabela abaixo:
FISCAL UNIDADE: Administração Municipal, conforme Portaria Municipal nº 036/2021
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Siones Rodrigues Ramos
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
SETOR DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração
FONE DE CONTATO: (38) 3254-1173
E-MAIL: ass.licitac@gmail.com
10.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
11. VIGÊNCIA
11.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2021, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da lei 8666/93 e conforme art 57, inciso II.
12. OBRIGAÇÕES
12.1. São obrigações específicas da CONTRATANTE:
a) Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratado;
b) Fiscalizar o fornecimento do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
d) Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
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fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
e) Providenciar para que a instalação dos equipamentos da CONTRATADA seja feita em local seguro e isento de
intempéries, como umidade e poeira, e responsabilizar-se pela sua integridade e pela sua conservação, bem como
pelos danos ou prejuízos causados aos equipamentos, como fiel depositária dos mesmos, estando obrigados ao
ressarcimento, pelo valor atualizado, em casos de perda, extravio, dano ou destruição, ainda que parcial, quando
comprovada sua responsabilidade;
f) Permitir o acesso da mão-de-obra técnica da CONTRATADA, seja própria ou por ela CONTRATADA,
devidamente identificada, em suas dependências, para prestação de serviços de instalação e manutenção corretiva
dos equipamentos, de 08:00 às 16:30, sendo acompanhado por responsável técnico da PREFEITURA.
12.2. São obrigações específicas da CONTRATADA:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações deste Termo de Referência, dentro
das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;
b) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem
qualquer tipo de deficiência ou irregularidade, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo de
Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
c) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social,
securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto deste Termo de Referência;
d) Indenizar o município de Itacambira por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, do
fornecimento, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
e) Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência;
f) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e no presente Termo de Referência.
g) Fornecer os equipamentos, meios de transmissão, interfaces físicas, acessórios e software associado, bem como
todos os serviços de implantação, configuração, monitoramento e manutenção relacionados, de forma a prover um
canal de transmissão de dados com alta disponibilidade.
h) Fornecer os equipamentos, meios de transmissão, interfaces físicas, acessórios e software associado, bem como
todos os serviços de implantação, configuração, monitoramento e manutenção relacionados, de forma a prover um
canal de transmissão de dados com alta disponibilidade,
i) Efetuar testes de verificação de qualidade de transmissão, sempre que houver solicitação da PREFEITURA, sem
custos adicionais;
j) Apurar, mensalmente, os tempos de falha por circuito dedicado, considerando as ocorrências desde a zero hora
do primeiro dia do mês até as vinte quatro horas do último dia do mês anterior ao da apuração, e apresentar ao
técnico de informática da prefeitura e ainda fazer constar os valores apurados, a serem ressarcidos a
PREFEITURA, na fatura dos serviços com vencimento no mês seguinte ao da apuração.
k)Os cabos de redes deverão estar de acordo com as normas vigente, sendo eles de qualidade UTP ou superior,
CAT 5e ou superior.
l) O prazo para manutenção após solicitação emitido pela contratante, deverá ser iniciado no Maximo em 40
minutos após o solicitado.
m). Liberar a taxa de Upload igual a de download.
13. SANÇÕES
13.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar o produto,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração
Pública do Município de Itacambira e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
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13.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
13.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na
Nota de Empenho;
13.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
13.3. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
13.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA por
meio de deposito bancário na conta da CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de notificação da aplicação da sanção.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo
ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em
planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral;
14.2. O ato convocatório deverá ser lido e interpretado na íntegra sendo considerado totalmente aceito após
apresentação da documentação e da proposta comercial, momento que não serão aceitos alegações de
desconhecimento ou discordância de seus termos.
15 - DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1 Não será permitida a subcontratação do objeto.

Itacambira, 12 de Agosto de 2021.

______________________________________
Gracielle Barbosa Caldeira
Engenheira Ambiental
CREA: MG173445/D

_______________________________________
Geisiane Matos Lima
Engenheira Ambiental
CREA: MG206494/D
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados para realização de levantamento
topográfico, realização de consulta pública e retificação do decreto nº 18/99, memorial descritivo e
georreferenciamento de uma área de proteção ambiental – APA do Município de Itacambira, em atendimento a
solicitação da secretaria municipal de meio ambiente, conforme detalhamento no ANEXO I.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
DADOS BANCÁRIOS
Banco:
Agência:
Representante Legal:

CNPJ:
E-mail:
Conta:
CPF:

À Prefeitura Municipal de Itacambira/MG
Senhor Pregoeira,
Atendendo ao Processo Licitatório nº ____________, na modalidade Pregão Presencial nº _________,
apresentamos nossa proposta:
MENOR VALOR GLOBAL
Item
1
2

3

Descrição

UND

Qtde

GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DE PROTEÇÃO
SERV
AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE ITACAMBIRA/MG.:
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DE
PROTECAO AMBIENTAL - APA DO MUNICIPIO DE SERV
ITACAMBIRA/MG
REALIZACAO
DE
CONSULTA
PUBLICA
DE
RETIFICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 18/99 E SERV
DO MEMORIAL DESCRITIVO DA MESMA.

VR
UNT

VR
TOTAL

1,00
1,00

1,00
VALOR GLOBAL

R$

Valor global da proposta: R$ ........... (....................................................................................).
Prazo de validade da proposta: ......... (....................) dias, contados da data de apresentação da mesma.
Declaramos expressamente que nos preços propostos, que constituirá a única e completa remuneração, estão
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto.
______________________, ____ de _______________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
_________________________________
____________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________,
como representante da empresa __________________________ _______________________, CNPJ nº
__________________, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está
autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, oferecer lances
verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar
todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

____________________, ____ de _______________ de 2021.

___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável

Observação:
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
2 - Este documento será apresentado na fase de credenciamento.
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________, sediada na
_____________________________________________________, neste ato representada pelo senhor (a)
_________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________ e CPF nº ______________,
DECLARA, para fins de contratação pública com a Prefeitura Municipal de Itacambira, sob as penas da lei:
1 - FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS: Declaro para os devidos fins de direito,
que aceito todas as condições do Edital, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.
2 - AUTORIZANDO ESTE ÓRGÃO PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES: Autorizo por este instrumento
este órgão a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias no processo de
aquisição/contratação.
3 - NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES: Declaro que a empresa não utiliza mãode-obra direta ou indireta de menores, nos termos do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, com base no artigo 27, inciso V, da Lei 8666/93.
4 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO: Declaro conhecer a legislação que rege esta aquisição/contratação e
que o objeto será executado de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, que conheço e
aceito em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.
5 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE: Declaro sob as penas da lei, e para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a presente data inexistem fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
6 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: DECLARO, sob as penas da Lei, notadamente, que atendo aos critérios de
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
Declaro ainda, que tenho conhecimento das sanções penais que estarei sujeito, caso inverídicas as declarações
prestadas, sobretudo a disciplinada no art. 299 do Código Penal.
__________________________, _______de _____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável
Observação:
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
2 - Este documento será apresentado na fase de credenciamento.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio de seu
representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de identidade nº _______________, inscrito
no CPF sob 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 nº 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.
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto
no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/16, para regularização, estando ciente
que, do contrário, decairá o direito á contratação, estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

__________________________, _______de _____________ de 2021.

___________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável
Observação:
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.
2 - Este documento será apresentado na fase de credenciamento.
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA-MG, E
A EMPRESA _____________________________ PARA OS FINS NELE
INDICADOS.

O MUNICIPIO DE ITACAMBIRA/MG, com endereço na Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro, inscrito sob o
CNPJ nº: 18.017.400/0001-75, isento de inscrição estadual e denominada de CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Geraldo Moisés de Souza, brasileiro, solteiro, historiador, portador da Cédula de
Identidade MG – 6.593.064 emitida pela SSP/MG e do CPF nº 850.131.886-87, residente na Fazenda Vargem
Grande, Situada na Comunidade de Vargem Grande, Área Rural do Município de Itacambira/MG, e a empresa
.........................................................., estabelecida na Av./Rua..............................................., inscrita no CNPJ sob nº
................................., aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal
...................................................., residente e domiciliado na cidade de ................................................., na
Av./Rua...................................................., RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as cláusulas e condições a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de prestação de serviços técnicos especializados para
realização de levantamento topográfico, realização de consulta pública e retificação do decreto nº 18/99, memorial
descritivo e georreferenciamento de uma área de proteção ambiental – APA do Município de Itacambira, em
atendimento a solicitação da secretaria municipal de meio ambiente, conforme detalhamento no ANEXO I.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor do presente Contrato é de R$ ................ (..............................................................................................),
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência; e delineados na tabela a seguir:
Quant. Unid.
Descrição
Valor Unit.
Valor Total
Item

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
2.3. As despesas com locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no
Município para o fornecimento serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento do Município, para o exercício de 20___, na classificação abaixo:
CNPJ: 18.017.400/0001-75 - I.E: ISENTA
Rua Deputado Frank Fort, nº 76, Centro - Fone: (38) 32741173, e- mail: ass.licitac@gmail.com - CEP 39594-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 à 2024”

SETOR

DOTAÇÃO

FICHA

FONTE

DESCRIÇÃO

3.2 Os recursos orçamentários provenientes do Estado, Distrito Federal, União, entidades ou outros instrumentos
equivalentes, tais como contrato de repasse, convênios entre outras modalidades, poderão servir de cobertura às
despesas essa contratação desde que formalize por termo de apostilamento e parecer contábil, informando a
disponibilidade do recurso.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogados nos termos da lei 8666/93, nos termo do Artigo 57, inciso II, desde que comprovada a
vantajosidade dos serviços, e estando as partes em comum acordo.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A Forma de prestação e execução dos serviços do contrato, será conforme detalhamento do ANEXO I –
TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste EDITAL.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será efetuado pela Secretaria de Finanças
no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subseqüente, mediante apresentação da documentação fiscal pertinente e
comprovação da execução do objeto, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da nota fiscal e
dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da
CONTRATADA.
6.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
6.2.1. Conferência e aprovação do relatório de fornecimento e atestação de conformidade do produto, que será
comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto;
6.2.2. Comprovação de regularidade junto Justiça do Trabalho (CNDT), à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
6.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e
contratuais, especificamente as de natureza fiscal.
6.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
6.4.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao
Setor de Compras do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA.
6.5. A Prefeitura Municipal de Itacambira, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
7.1 São obrigações específicas da CONTRATANTE:
a) Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratado;
b) Fiscalizar o fornecimento do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo
perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;
c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;
d) Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
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7.2. São obrigações específicas da CONTRATADA:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações deste Termo de Referência, dentro
das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;
b) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem
qualquer tipo de deficiência ou irregularidade, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo de
Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
c) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social,
securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto deste Termo de Referência;
d) Indenizar o município de Itacambira por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, do
fornecimento, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;
e) Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência;
f) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e no presente Termo de Referência
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto deste contrato será de competência e responsabilidade da Secretaria
Municipal solicitante, acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme Portaria Municipal nº 036/2021,
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros; conforme tabela abaixo:
FISCAL UNIDADE: Administração Municipal, conforme Portaria Municipal nº 036/2021
SERVIDOR RESPONSÁVEL: Siones Rodrigues Ramos
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
SETOR DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração
FONE DE CONTATO: (38) 3254-1173
E-MAIL: ass.licitac@gmail.com
8.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1. Os preços contratados poderão ser revistos, desde que comprovado o Desequilíbrio Econômico-Financeiro
deste contrato, nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo a
CONTRATADA manter sua proposta pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias após sua apresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas neste contrato;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
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art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
12.1. A CONTRATADA que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar os produtos,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Administração
Pública do Município de Itacambira e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
12.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
12.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de
obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na
Nota de Empenho;
12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
12.3. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
12.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela CONTRATADA por
meio de deposito bancário na conta da CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data
de notificação da aplicação da sanção.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002, cujas
normas ficam incorporadas integralmente neste contrato, ainda que não se faça menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. É eleito o Foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas questões
decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado seja.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas.
Itacambira/MG, ___ de _______ de __________.
...................................................
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
...................................................
[Nome do Representante/Procurador]
[inserir nome do cargo]
CONTRATADA
ORDENADORES DE DESPESA:

...................................................
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

TESTEMUNHAS
Nome: ____________________________________
Nome: ____________________________________
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CPF: _____________________________________

CPF: _____________________________________
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