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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2021. 

PROCESSO Nº. 088/2021. 
 

 
 A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que às 08:30 horas do dia 04 de Agosto de 2021, no Prédio da 
Prefeitura, situado na Rua Manoel Calango nº: 172 –  Centro, nesta Cidade, será 
realizada a sessão para recebimento  e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº. 048/2021, 
do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", que reger-se-á pelas disposições da Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666, de 21/06/93, e suas 
alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1- A presente licitação tem por objeto a Contratação de Prestação de serviços de 
jardinagem, paisagismo, engenharia, conservação e limpeza, para o 
desenvolvimento das operações necessárias e suficientes à conservação das 
praças, áreas verdes e jardins públicos bem como as estruturas civis que os 
compõem, e implantação de novos jardins e estruturas conforme quantitativos e 
descrição da planilha de custos, para atender a Secretaria Municipal de 
Agropecuária e Meio Ambiente no Município, conforme anexo I. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas 
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em 
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço Rua 
Manoel Calango nº: 172, Centro ou pelo e-mail licitacao.lagoagrande@hotmail.com, 
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
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3.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
3.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, devendo protocolar 
o pedido no endereço acima ou enviá-lo para o e-mail acima. Sendo tempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório. 
 
4.2 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. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 
I - documento oficial de identidade; 
 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura 
(Anexo III). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais 
como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de 
quem recebe poderes. 
 
4.5 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. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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5.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares: 
 
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme Anexo IV (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
b) Em se tratando de microempresa -ME ou empresa de pequeno porte -EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 

Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 

Complementar nº. 123/2006.  

 

c) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta 

condição será efetuada através da apresentação do Certificado de Micro 

Empreendedor Individual – CCMEI. 

 

d) As certidões descritas alíneas ‗b‘ e ‗c‘ apresentadas após o dia 31 de janeiro do 

corrente ano, terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em 

curso. (As referidas certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES) 

 

e) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial ( ENVELOPE Nº 1); e 
 
f) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 
 
5.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
novos proponentes. 
 

5.3. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter 
público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação 
ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, 
independentemente de nova comunicação. 
 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
6.1 Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: 
―Proposta de Preço‖ e ―Habilitação‖. 
 
6.2 Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho 
e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de 
Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
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I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE/MG 
PREGÃO Nº. 048/2021 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº. 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE- MG 
PREGÃO Nº. 048/2021 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
6.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 
competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
 
6.4 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 
das propostas de preços. 

6.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de 
seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 
 
7.1. – São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da 
licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, 
endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados 
bancários. 
 
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante 
devidamente qualificado; 
 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital; 
 
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 
8.666/93; 
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e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação 
dos serviços, deverão ser 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, não sendo 
admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 
 
8.1. PESSOA JURÍDICA: 
 
8.1.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
8.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado. 
8.1.1.1.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da 
documentação de eleição de seus administradores.  
8.1.1.1.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato 
original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações 
posteriores, ainda não consolidadas. 
 
8.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
8.1.1.4. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social 
ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro 
Empreendedor Individual – CCMEI. 
 
8.1.1.5. 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; 
 
8.1.2.Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao 
domicílio da empresa. 
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
8.1.3.Quanto à REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará: 

8.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes 
da data fixada para abertura dos envelopes ―Documentação‖. 

8.1.3.2. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de 
que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em 
contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente. 

8.1.4. Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA. 
 
8.1.4.1 – Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível 
com o objeto da licitação. 
 
8.1.4.2 Atestado/Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, através 

de seu Departamento Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, atestando que a 

empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local onde será realizado o 

serviço, conforme Anexo IX. As visitas técnicas poderão ser agendadas pelo telefone 

(34)3816-2910 ou (34)3816-2902, com o Servidor Ênio Assunção de Campos, no 

horário de 09:00 às 16:00 horas. 

 

8.1.4.2.1 Caso o licitante opte por não realizar visita técnica nos termos descritos na 

alínea acima, deverá apresentar declaração de dispensa da visita, conforme Anexo 

X, sob pena de inabilitação. 

 
8.2. Deverão ainda, as licitantes apresentarem as seguintes declarações: 
 
8.2.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI. 
 
8.2.2. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital 
(Anexo VII). 
 
8.2.3. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 
anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 
redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VIII; 
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8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá 
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 
 
9.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 
autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por 
cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na 
forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
 
9.2. – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
 
9.3. – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos 
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 
 
9.4. – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio, para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
9.5. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para 
toda a ordem de classificação. 
 
9.6. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 100,00 
(cem reais). 
 
9.7. – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.8. – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 
condição não prevista neste edital. 
 
9.9. – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 
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9.10. – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.11. – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço por lote e o valor estimado para a contratação, 
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido 
preço melhor. 
 
9.12. – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 
9.13. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 
sido ofertada por microempresa – ME, Micro Empreendedor Individual (MEI) ou 
empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI 
ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 
123/2006. 
9.13.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.13.1.1 – a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no 
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
9.13.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 
9.13.1.3 – não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP 
remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 
desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.13.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP 
que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresenta melhor oferta. 
9.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição 
anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada 
em 1º lugar na etapa de lances. 
9.15. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o 
MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
9.16. – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço por lote apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da 
proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em 
Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
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9.17. – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o 
MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
9.18. – Será desclassificada: 
 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
 
9.19. – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas 
e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação 
exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
 
9.20 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda 
e qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao 
Pregoeiro. 
 
9.21. – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
 
10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 
– ―Habilitação‖ do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em 
cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
10.3 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá 
de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco 
dias úteis inicialmente concedidos. 
10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização 
do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, 
contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste 
Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e 
procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo 
esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
10.6 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de 
melhor preço. 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO 
11.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE 
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
11.2. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião 
em que o Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o 
melhor preço. 
 
11.3. – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 
proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para 
que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena 
de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese 
das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 
Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na 
sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões de recurso. 
 
12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o 
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará 
a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos, em secretária. 
 
12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
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12.4. – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço Rua Manoel Calango nº: 172, Centro ou pelo e-
mail licitacao.lagoagrande@hotmail.com. 
 
12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre 
em dias úteis. 
 
12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará 
a decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do 
certame à licitante vencedora. 
 
12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 
conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
12.9. – Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
 
13 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1. – Os serviços deverão ser prestados nos locais designados pela Secretaria 
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, em até 03 (três) dias após a ordem de 
prestação de serviços. 
 
13.2. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue 
na Secretaria Municipal de Administração. 

14 - DOS ENCARGOS 
 
14.1 Incumbe à Contratante: 
 
14.1.1 Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 
 
16.2 -  Incumbe à Licitante vencedora: 

 
16.2.1 - Prestar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em 
perfeitas condições, conforme cláusula 13.1. 

 
16.2.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes do cumprimento do contrato. 
 

15. DA EXECUÇÃO 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Rua. Manoel Calango, 172 - Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG 

PABX: (34) 3816-2900 / licitacao.lagoagrande@hotmail.com 
CNPJ: 23.097.454/0001-28 
Administração 2021/2024 

 
 

15.1 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do 
material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
Nota de Empenho, ou do contrato, quando for o caso. 

16. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
16.1 Os serviços objeto do presente edital serão prestados pelo preço constante 
na proposta da licitante vencedora. 
 
16.2 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 15 (quinze) 
dias após a data em que foram prestados os serviços, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal de prestação de serviços. 

17- DAS PENALIDADES 
 
17.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
17.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, 
erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 
8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
17.2.1. advertência; 
17.2.2. multa de  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

17.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, 
no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso; 

17.2.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
17.3 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
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17.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
17.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Lagoa Grande, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1. – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária nº 02.07.01.18.541.1801.2633.3.3.90.39.00(452); 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
 
19.2 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
19.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 
de expediente na Prefeitura. 
 
19.4 A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas 
ou inabilitação de todos os licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas ou nova documentação, em obediência 
ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
19.5  O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões 
de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
19.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
 
19.7 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. 
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19.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração e a segurança da prestação do serviço.   
 
19.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
prestação do serviço. 
 
19.10 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 
 
19.11 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 
competente o juízo da Comarca de Presidente Olegário. 
 
19.12 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário, anteriormente estabelecidos. 
 
19.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários 
de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, no endereço referido no preâmbulo 
deste Edital, através do site https://www.lagoagrande.mg.gov.br ou pelo e-mail 
licitacao.lagoagrande@hotmail.com. 
 
19.14  Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no 
endereço: Rua Manoel Calango nº: 172 – Centro de Lagoa Grande ou por e-mail, até 
05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (34) 3816-2926. 
 
19.15 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
19.16 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referência; 
- Anexo II – Minuta do Contrato 
- Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
- Anexo IV - Modelo de Declaração de atendimento ao Inciso VII do art. 4º da Lei  nº. 
10.520/2002; 
- Anexo V - Modelo de Proposta de Preços; 
- Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
- Anexo VII– Modelo de Declaração de que Concorda com os Termos do Edital  
- Anexo VIII– Modelo de Declaração de que não possui trabalhadores menores de 
18 anos - segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 
redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999). 
- Anexo IX- Atestado/Declaração de visita técnica, fornecida por este Município 

- Anexo X- Dispensa de visita técnica 

https://www.lagoagrande.mg.gov.br/
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Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG, 12 de Julho de 2021. 
 
 
 
 

_______________________ 
Rúbia Nara Lelis de Bragança 

Pregoeira 
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ANEXO I AO EDITAL PREGÃO Nº. 048/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
088/2021. 

     
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – Consideração Inicial 
- O objetivo deste Termo de Referência (TR) é o fornecimento de elementos técnicos 

científicos para a administração da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, que 

permita a correta avaliação de custos, a definição dos métodos, a estratégia de 

suprimento, o cronograma físico-financeiro, deveres do contratado e do contratante, 

procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 

sanções, de forma clara, concisa e objetiva. Propicia a realização do certame 

licitatório “Contratação de empresa para conservação, recuperação, implantação e 

limpeza de praças e jardins”. 

1.1 – Processo Licitatório 
 
- 1.1.1 - Síntese do objeto:  

Prestação de serviços de jardinagem, paisagismo, engenharia, conservação e 
limpeza, para o desenvolvimento das operações necessárias e suficientes à 
conservação das praças, áreas verdes e jardins públicos bem como as estruturas 
civis que os compõem, e implantação de novos jardins e estruturas conforme 
quantitativos e descrição da planilha de custos. 
 
- 1.1.2 - Justificativa:  

 

A necessidade de manter em bom estado os jardins, praças e áreas verdes 

urbanas do município podem ser contextualizadas nas bases a seguir:  

―O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual 

ele tem que ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental 

do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a 

natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 

natureza.‖ 

 Dessa forma, é possível ter um ambiente construído e desenvolvido em 

harmonia com o ambiente natural, proporcionando assim, maior qualidade de vida 

para seus habitantes. Para tanto, através deste processo são elencadas algumas 
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estratégias acessíveis, que muito auxiliam no desenvolvimento de uma cidade mais 

sadia. Sem a criação de agravos urbanos (sanitários, segurança publica, gastos sem 

retorno, entre outros). A cidade de Lagoa Grande tem como um dos pilares 

econômico o turismo, ressaltamos assim a necessidade de estar sempre bela e bem 

cuidada. 

Atualmente a Administração Municipal tenta sem sucesso manter o bom 

estado de jardins praças e áreas verdes utilizando a mão de obra de servidores não 

especializados para a função, os custos altíssimos com fornecimento de agua, 

insumos, sem orientação técnica efetiva. 

Através deste Processo licitatório será possível conseguir um resultado 

superior ao que tem se hoje, com significativa redução de custos. 

Vantagens esperadas: 

Redução de gastos com fornecimento de agua (hoje utiliza se agua de 

concessionaria) 

Redução de gastos com energia elétrica; 

Redução de gastos com insumos; 

Redução de gastos com equipamento e combustíveis; 

Liberação de mão de obra para outros setores que necessitam sem impactar 

folha com futuras contratações.  

1.1.3 – Áreas (unidade de medida m²) da Intervenção: Dados fornecidos pelo 

Setor de Cadastro Imobiliário PMLG. 

 

Prefeitura (Sede administrativa) 90   320   

Drumond Castilho (6 salas) 1200 2100 

Drumond Castilho (antigo) 22 180 

Cesário Galvão 200 60 

Pro infância 287 750 

Iolanda Alves 480 105 

Praça Adalto Araújo/canteiro 
7800 6800 
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central/trevo 

Praça Gameleira 32 92 

Praça 7 setembro 80 620 

Praça Jaca 230 130 

Lotes p/ construção: 01 Frei Henrique – 

03 orla (elevatória) – 04 Veredas – 02 

Alvorada – 01 Israel Pinheiro Garagem 

01 praça triangulo 3158 0 

   

Praça COHAB 72 490 

Vila Olímpica 1700 2280 

Área verde COHAB 340 1600 

Área verde Sapateiro/Entrada 320 600 

Hospital/Academia/Farmácia 220 150 

UBS COHAB 40 30 

UBS Planalto/Sec. saúde 180 220 

PSF Mozar Correa 0 18 

Clinica especialidades 0 30 

Cemitério 400 7640 

Complexo ORLA  4800 5000 

   

Estádio Municipal 9254   10000 

CRAS 40         53 
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1.1.4. – Visita Técnica:  

 1.1.4.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o 

licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 

acompanhado por servidor designado para esse fim.  As visitas técnicas poderão ser 

agendadas pelo telefone (34)3816-2912 ou (34)3816-2902, com o servidor Ênio 

Assunção de Campos, no horário de 09:00 às 16:00 horas. 

 

1.1.4.2 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

1.1.4.3 A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de 

quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante 

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

1.1.4.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação. 

1.1.5- Custo Estimado: 

A ausência de emissão de O S pode inviabilizar o cumprimento do contrato 

por não cobrir os custos fixos mensais do contratado e promover prejuízo do objeto.  

Valor máximo estimado anual: 316.691,89 

Valor mínimo estimado anual: 254.582,59 

1.1.6- Periodicidade da Prestação Serviço: 

Natureza de prestação de serviço continuada conforme solicitação por 

ordem de serviço. A periodicidade dos serviços será diária, semanal ou por eventual 

solicitação conforme descrito neste TR. 
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1.1.7- Estimativa de Custos: 

Avaliação do custo realizada a partir de três orçamentos detalhados, e 

verificados diante de analise dos custos das atividades contratadas. O item 48 para 

estimar custo foi aplicado índices das tabelas: Seinfra MG e SINAPI. 

Tabela 1- Comparativo de Orçamentos 

Empresa A 

Luciana Pereira Teodoro – MEI CNPJ 32.876.086/0001-07 

R Barreiro do Campo, 905 – Centro – Lagoa Grande – MG  Tel 34 99652 

3028 

Empresa B 

Ângelo Maria Macedo Franca 0968 8470168 – PAM-Projetos Ambientais        

CNPJ 18.332.035/0001-93 

R Agenor Maciel, 150 loja 04, 170 – compl. Sala 203 – Centro – Patos de 

Minas – MG – Tel: 34 99630 6120. 

Empresa C 

Viveiro Arvore Do Cerrado Ltda. - CNPJ 337.997.472/0001-70 

Fazenda da Serrinha, Km09– Área Rural – Patos de Minas – MG  Tel: 34 

999763 3043 

 

Ite
m 

Quan
t 

UND Empresa 
A 

Empresa B Empresa C X Valor 
unit 

X Valor Total 

01 25 und 33,00 25,20 33,00 30,40 760,00 

02 50 und 30,00 21,00 30,00 27,00 1.350,00 

03 15 und 30,00 21,00 30,00 27,00 405,00 

04 15 und 22,50 23,80 22,50 22,93 343,95 

05 10 und 30,00 25,20 30,00 28,40 284,00 

06 10 und 45,00 37,80 45,00 50,06 500,60 

07 10 und 67,50 56,00 67,50 63,66 636,60 

08 10 und 37,50 30,80 37,50 35,26 352,60 

09 15 und 60,00 50,40 60,00 56,80 852,00 

10 06 und 150,00 126,00 150,00 112,00 560,00 

11 20 und 60,00 49,00 60,00 56,33 1.120,00 

12 60 und 60,00 49,00 60,00 56,33 3.379,80 

13 60 und 37,50 30,80 37,50 35,26 2.115,60 

14 2250 M² 7,20 7,05 11,97 8,74 2.185,00 

15 700 M² 15,23 13,58 10,15 12,99 90,93 

16 500 M² 5,55 3,50 3,70 7,75 38,75 
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17 12 und 37,50 30,80 37,50 35,26 423,12 

18 12 und 7,50 9,80 7,50 8,26 99,12 

19 100 und 9,00 8,68 9,00 8,89 533,40 

20 60 und 10,50 8,26 10,50 7,75 31,00 

21 04 und 67,50 56,00 67,50 63,66 399,96 

22 06 und 67,50 63,00 67,50 66,00 2.640,00 

23 40 und 112,50 100,80 112,50 108,60 8.688,00 

24 80 und 30,00 29,40 30,00 29,80 5.960,00 

25 200 und 10,50 7,70 10,50 9,56 47,80 

26 05 há 455,00 421,00 652,00 510,33 2.551,65 

27 03 há 1.530,00 1.450,00 1.530,00 1.503,33 4.509,99 

28 03 há 1.312,00 1,290 1.312,00 1.304,66 3.913,98 

29 12 há 2.200,00 2.100,00 2.500,00 2.266,60 27.199,20 

30 240 Und 72,00 70,00 75,00 72,33 17.280,00 

31 240 Und 48,00 50,00 48,00 48,66 11.520,00 

32 01 há 2.500,00 2.470,00 3.700,00 2.900,00 2.900,00 

33 2,2 há 3.525,00 3.200,00 4.100,00 3.608,33 79.383,26 

34 0,06 há 3.000,00 260,00 3.000,00 2.086,66 12.516,00 

35 01 há 1.500,00 1.450,00 1.500,00 1.483,33 1.483,33 

36 4,8 há 255,00 250,00 37,00 291,66 1.396,80 

37 0,17 há 286,00 270,00 300,00 285,33 48,45 

38 1,7 há 299,00 295,00 299,00 297,66 506.02 

39 1,7 há 299,00 289,00 299,00 295,66 502,62 

40 2,6 há 299,00 285,00 299,00 294,33 765,26 

41 0,06 Há 299,00 285,00 299,00 294,33 17,65 

42 2,8 Há/se
mana 

85,00 86,00 75,00 82,00 229,60 

43 2,8 Há/se
mana 

778,00 790,00 778,00 782,00 2.189,60 

44 100 Und 480,00 475,00 480,00 478,33 47.833,00 

45 10 und 300,00 280,00 110,00 230,00 138,00(7.17
6,00) 

46 03 Há 1.225,00 1.170,00 778,00 1.057,66 2.961,44(11
2.535,02) 

47 03 Há 150,00 142,00 480,00 257,33 720,52(37.4
67,73) 

48 0,6 Há/se
mana 

390,00 340,00 300,00 343,33 34.333,33 

  Detalhamento item 48 

Código   Descrição quant un
d 

V. UNIT V. Total + 
BDI 29,77% 

Pre-lim-005   Limpeza terreno 8,00 M2 1,51 15,62 

Obr-via-095   Muro Arrimo 32,00 M3 240,87 10.002,46 

Ro-41578   Limpeza 
superfície 

56,00 M2 17,19 1.249,36 
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Ro-41632   Concreto de 
cimento 

6,83 M3 301,38 2.669,25 

Est-for-025   Forma e 
desforma 

4,05 M2 22,16 116,48 

Dre-tub-020   Fornecimento e 
assent.de tubo 

12,00 M 32,07 499,47 

Obr-via-260   Linhas de resina 11,20 M2 11,29 164,11 

Ro-41844   Placa de aço 0,36 M2 225,76 105,47 

Urb-pas-006   Passeios de 
concreto 

203,193 M2 41,28 10.884,86 

Pin-lix-015   Lixamento 
manual 

102 M2 3,47 459,30 

Pin-esm-035   Pintura esmalte 102 M2 25,86 3.422,96 

Sol-ard-005   Ardósia e=2 cm  12 M2 13,14 204,62 

884889   Pintura látex 300 M2 11,66 4.539,35 

  316.691,98 

2 - Gerenciamento de contrato: 
 

A metodologia que será utilizada agrupa recursos, técnicas e procedimentos 

administrativos com a finalidade de acompanhar o cumprimento do que foi 

estabelecido no instrumento legal. Essa prática objetiva supervisionar o contrato ao 

longo de todo o seu ciclo de vida, isto é, desde a elaboração do documento, 

passando por sua assinatura, até a finalização ou a rescisão — se ela ocorrer. 

Em forma didática, simples e clara pode se resumir em três etapas: 

Emissão de ordem de serviço (O S). Após a realização das atividades a 

fiscalização apresentara relatório comprovando sua realização, na fase seguinte a 

empresa no final do mês apresenta solicitação de pagamento de todas as O.S. 

realizadas no período e aprovadas. 

2.1 - Ordem de serviço; 
Conter descrição do serviço, quantitativo e valor, identificação do 

responsável, data. 

2.2 – Fiscalização 
- Introdução 

O objeto deste instrumento tem aspectos ligados à fisiologia vegetais 

inerentes a espécies susceptíveis a fatores que nosso controle certamente não 

alcança. Claramente gramíneas que compõe predominantemente a forração dos 
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jardins, no período seco do ano entraram em dormência, arvores e arbustos 

apresentaram perda de copa, ficando todos com aspecto pouco agradável diferente 

do período chuvoso. 

Esse comportamento se deve a influencia de fatores como, por exemplo, 

temperatura, foto periodismo dentre outros. Podemos amenizar em parte estes 

efeitos, com boas praticas de condução, mas em condições naturais não é possível 

elimina lós. A adequada adubação, a poda correta, a rega regular são exemplos de 

boas praticas. 

O Agente de fiscalização devera ter o conhecimento necessário para 

conduzir a contento o ato de fiscalizar.  

 Três modalidades serão aplicadas: 

Fiscalização de Execução: Poderá ocorrer no ato da execução da ordem de 

serviço; 

Fiscalização de regularidade: Será verificada a regular situação: trabalhista, 

tributaria e previdenciárias. 

Fiscalização de Resultado: Ocorrerá a qualquer momento, para constatar se 

o objetivo, aspecto sanitário das espécies, limpeza, foi alcançado, sendo que em 

caso negativo, haverá determinação de ações corretivas.  

Solicitação de Medição; Ato do contratado em apresentar planilha (Planilha 

de Medição) com todas as O S executadas e aprovadas no ultimo dia útil do mês. 

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 

conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados 

previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das 

obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à 

instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Rua. Manoel Calango, 172 - Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG 

PABX: (34) 3816-2900 / licitacao.lagoagrande@hotmail.com 
CNPJ: 23.097.454/0001-28 
Administração 2021/2024 

 
 

reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do 

contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas 

avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.  O conjunto de atividades 

de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser 

auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de 

acordo com as seguintes disposições:  

Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades 

relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, 

bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 

documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos 

procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 

reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre 

outros;  

 

I – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a 

execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os 

indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 

para efeito de pagamento conforme o resultado; 

 II – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos 

administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento; 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume 

de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 

Gestão do Contrato.  

 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-

se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser 
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originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da 

Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT): 

A vencedora do Certame assinará o contrato no máximo em cinco dias uteis, 

ou em menor período, formalizado esta intenção ao setor de Licitações. Para tanto 

deverá apresentar obrigatoriamente comprovação de possuir Responsáveis técnicos 

de execução para serviços de engenharia civil e agronômica, de forma legal através 

da CTPS ou Contrato de Trabalho.  

Caso a vencedora do Certame, findo o prazo do paragrafo anterior não 

apresente comprovação de responsabilidade técnica exigida, estará 

automaticamente desclassificada.  

Será neste caso convocada a segunda classificada do Certame, abrir-se-á 

igual prazo para cumprimento da exigência. 

 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá 

apresentar a seguinte documentação:  

Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos 

pela execução dos serviços, quando for o caso;  

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e ou Contrato Legal de 

Trabalho dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; 

Comprovante de pagamento de folha salarial, comprovante de recolhimento 

de tributos e contribuições trabalhistas; 

Tal documentação poderá ser solicitada a qualquer tempo, sem qualquer 

notificação previa, durante o período de vigência do contrato.    

 A Fiscalização Técnica dos contratos avaliará constantemente a execução 

do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme 

descrito abaixo, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da 

prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com 

base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:  
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a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou  

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.  

 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 

devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas.  

 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a 

avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizada.  

 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA 

materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do 

serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, 

desde que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente 

de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

 Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação 

do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os 

níveis mínimos toleráveis contrários ao objeto, além dos fatores redutores, devem 

ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no 

ato convocatório.  

 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde 

que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
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 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.  

A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 

à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 16.29. A 

conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua 

relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso.  

 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações 

trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para 

com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e 

escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE 

comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em 

valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo 

de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações 
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diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 

dos serviços objeto do contrato.  

A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e 

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

2.3 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento 

definitivo dos serviços, nos termos abaixo.  

 No prazo de até cinco dias corridos do adimplemento da parcela, a 

CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do 

cumprimento da obrigação contratual;  

O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte 

forma:  

A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários.  

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o 

fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do 

objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 
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serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato 

convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 

à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

 Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal 

administrativo deverá verificar as regularidades pertinentes, emitindo relatório que 

será encaminhado ao gestor do contrato;  

No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los 

ao gestor do contrato para recebimento definitivo. Será considerado como ocorrido o 

recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo 

mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.  

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 

concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 

pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
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Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), ou instrumento substituto.  

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 

do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

Medição dos Serviços de Engenharia Civil 

Os serviços de Engenharia Civil serão fiscalizados e avaliados pelos 

engenheiros civis do Setor de Engenharia desta Prefeitura, conforme projetos 

básicos e planos de trabalho. 

Os resultados da fiscalização serão repassados conforme cronogramas 

próprios de cada Projeto para o gestor do contrato. 

Conforme o resultado das medições devidamente finalizadas pelo Engenho 

RT de fiscalização será incluído no mês indicado pelo cronograma de desembolso. 

 

Do Instrumento de Medição de Resultado para os serviços de jardinagem, 

Limpeza e conservação. 

  A medição será aplicada mensalmente somente após decorrido o primeiro 

mês de vigência do contrato, a fim de que a contratada possa se adequar à 

metodologia de aferimento de resultado. 

 As medições serão realizadas em datas mensais escolhidas pela 

fiscalização e têm por objetivo obter o retrato dos serviços prestados no momento de 

sua apuração, o qual refletirá o resultado das tarefas do mês que antecedeu a 

medição.  
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Tendo em vista a perfeita execução do serviço, o fiscal do contrato, no 

aferimento do resultado, levará em consideração a avaliação dos usuários e a sua 

própria.  

A avaliação corresponde à atribuição mensal dos conceitos ―bom‖, 

―razoável‖, ―insatisfatório‖ e ―péssimo‖, equivalente aos valores 10, 7, 4 e 0 para 

cada item avaliado e as respectivas justificativas, se necessário. 

 Será dez módulos distintos a serem avaliados, cada um com seu respectivo 

peso no cômputo geral, formando a pontuação final que será aplicada na faixa de 

tolerância. 

 2.4 DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DOS ITENS AVALIADOS PONTOS  
MÓDULO 1: Segurança- Equipamentos de proteção individual e ou 

Isolamento e ou sinalização  da área.  

- Todos os aspectos adequados (especificação, organização, quantidade e 

identificação). Dez (10) pontos; 

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos; 

- Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos; 

- Três ou mais aspectos inadequados (descrever). Zero (0) ponto. 

 MÓDULO 2: Equipe de Jardinagem  

- Todos os aspectos adequados (quantidade, capacitação, comportamento, 

cumprimento de horário). Dez (10) pontos; 

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos; 

-Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos; 

-Três ou mais aspectos inadequados (descrever). Zero (0) ponto.  

MÓDULO 3: Cumprimento da Programação de Atividades  

- Todas as atividades programadas para o mês foram cumpridas conforme o 

cronograma. Dez (10) pontos; 

-Mais de 90% das atividades cumpriram o cronograma. Sete (7) pontos;  

-Entre 70% e 90% das atividades cumpriram o cronograma. Quatro (4) 

pontos;  

-Menos de 70% das atividades cumpriram o cronograma. Zero (0) ponto.  
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MÓDULO 4: Jardins e gramados limpos e conservados,  com apresentação 

vistosa e harmônica, com espécies com bom aspecto e coloração própria. Dez (10) 

pontos; 

Jardins com flores ou folhas mortas, murchas, secas queimadas e 

amareladas pendentes nas plantas ou decaídas no solo Sete (7) pontos;  

Presença de inços e ervas daninha nos jardins e gramados. Quatro (4) 

pontos;  

Presença de sujeira e má conservação das espécies vegetais e gramado 

com claros de terra totalmente fora de padrão de conservação exigido no Termo de 

Referência. Zero (0) ponto.  

MÓDULO 5: Lago Praça Adauto Araújo  

-Todas as superfícies estão limpas à observação ordinária Dez (10) pontos; 

- Superfícies sem lodo acumulado. Sob observação rigorosa pode-se 

encontrar algum lodo ou constatar a presença de objetos estranhos. Sete (7) pontos;  

-Pode-se ver com facilidade a presença de lodo e objetos estranhos Quatro 

(4) pontos;  

-Aspecto de sujidade generalizada, com folhas secas, animais mortos ou 

outros objetos estranhos. Zero (0) ponto.  

MÓDULO 6: Banheiros, áreas concretadas, arquibancadas, vestiários e 

portarias.   

- ausência de sujidades, piso seco, ausência de odores desagradáveis, bem 

conservados. Dez (10) pontos; 

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos; 

-Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos; 

-Presença de sujeira (Aspecto de sujidade generalizada). Zero (0) ponto.  

MÓDULO 7: Uniformes  

-Todos os terceirizados estão devidamente uniformizados de acordo com as 

atividades desempenhadas e em quantitativo e qualidade exigidos. Dez (10) pontos; 

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos;  

-Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos;  

-Três ou mais aspectos inadequados (descrever). Zero (0) ponto. 
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MÓDULO 8: Máquinas, Materiais, Ferramentas e Equipamentos  

- Todos os materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos disponíveis, na 

quantidade e qualidade exigidas, em pleno funcionamento. Dez (10) pontos; 

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos;  

-Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos;  

-Três ou mais aspectos inadequados (descrever). Zero (0) ponto.  

MÓDULO 9: Controle de pragas  

-Todas as obrigações foram executadas (tratamento fitossanitário, controle 

de umidade, materiais de controle químico e naturais, aplicação de adubos 

orgânicos, controle de ervas daninhas). Dez (10) pontos;  

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos;  

-Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos;  

-Três ou mais aspectos inadequados (descrever). Zero (0) ponto.  

MÓDULO 10: Documentação de fiscalização  

-Todos os documentos comprobatórios mensais foram entregues (Certidões, 

declarações, extratos, comprovantes, depósitos, folha de pagamento, contracheque, 

benefícios suplementares, relação de empregados, CTPS, Exames médicos, 

declaração de responsabilidade, SICAF, lista de Férias). Dez (10) pontos;  

-Um aspecto inadequado (descrever). Sete (7) pontos;  

-Dois aspectos inadequados (descrever). Quatro (4) pontos;  

-Três ou mais aspectos inadequados (descrever). Zero (0) ponto. 

2.5 DA TOLERÂNCIA 
 

 As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de 

tolerância. Eventuais percentuais de desconto serão deduzidos do valor mensal 

faturado:  

Faixa de Pontuação Obtida 60 pontos - Percentual de Desconto0%; 

Faixa de Pontuação Obtida 50 a 59 pontos - Percentual de Desconto3 %; 

Faixa de Pontuação Obtida 40 a 49 pontos - Percentual de Desconto 5 %; 

 Os serviços serão considerados insatisfatórios abaixo de 40 pontos.  
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A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços 

abaixo do nível de satisfação, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde 

que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 

fatores imprevisíveis e alheios.  

 A recorrência injustificável do mesmo percentual de desconto por três 

meses consecutivos ensejará na rescisão contratual e aplicação de sanções 

administrativas contratuais previstas.  

DO PAGAMENTO  
 

qA emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo 

do serviço, conforme este Termo de Referência.  

 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa 

nº 3, de 26 de abril de 2018.  

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota 

Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como:  

 O prazo de validade; 

 A data da emissão;  

 Os dados do contrato e do órgão contratante;  

 O período de prestação dos serviços;  

 O valor a pagar; e  

 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante;  

 Conforme critérios contidos neste Termo de Referencia, será efetuada a 

retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

 Não produziu os resultados acordados;  

Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida;  

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada.  

 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento.  

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.  
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Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante.  

 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993. É 

vedado o pagamento, a qualquer titulo, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, 

com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.  

 

DA COMPOSIÇÃO DA EMPRESA 

Engenheiro Agrônomo: ART e receituário 

Engenheiro Civil : ART 

Jardineiro 

Auxiliar de Jardineiro 

Condutor de veiculo pipa 

Agente administrativo 

2.6 Serviços a Serem Executados:  

Somente poderão ser executados mediante Ordem de Serviço (O.S.). 

Neste são abordados aspectos técnicos abrangentes, com o objetivo de 

fornecer subsídios à execução das atividades da Contratada e da Fiscalização: 

Plantio: Poderá ocorrer para reposição ou implantação de novos jardins 

inclui fornecimento, respeitando: as espécies licitadas, os quantitativos e as 

especificações técnicas constantes deste instrumento. Covas serão executadas de 

acordo com os seguintes critérios: 

   Dimensões mínimas de 0,40x 0,40x0,40 m para arbustos (ex: Ipê, 

equivalentes); 

   Dimensões mínimas de 0,20x 0,20x0, 20 m para plantas ornamentais de 

pequeno (ex: Formio, equivalentes). 

  Plantio em covas ocorrera em etapa anterior à regularização, se for 

possível a conveniência da contratada para evitar impressões na regularização. 
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Assegurar o fornecimento imediato de agua e guias tutor se for necessário.  A cova 

deverá ser preenchida, antes (camada inferior) e após a colocação da muda com 

uma mistura de ―terra inerte‖, terra orgânica e fertilizante na proporção de 3/1/50gr, 

respectivamente.  

Plantio de forração deverá ocorrer, apos as etapas de plantio em covas 

regularização com fertilização e correção, de forma a cobrir uniformemente a área 

desejada, com colocação de separador de grama, rejunte com recortes e imediata 

irrigação. 

Sobre as mudas vegetais e forração 

Origem em viveiros ou fazendas produtoras que atendam as normativas 

conforme Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, seu Regulamento aprovado pelo 

Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e suas modificações. Bem como sua 

inscrição em órgão oficial pertinente. 

Plantio de mudas e forrações com características fitossanitárias adequadas 

ao transplante (pegamento). 

Fica vedado a alteração de quantidade, espécie, variedade, porte (altura) e 

cor das mudas e forração especificadas neste adequado com a composição já 

existente. 

Adubação e Corretivos sólidos: Ocorrera a Priore mediante analise de solo, 

em quantidades fracionadas, preferencialmente nos períodos chuvosos do ano, 

respeitando os limites licitados. Necessariamente nas etapas: determinação de 

quantidade, distribuição, incorporação. Realizar nos meses de verão (período 

chuvoso) ou quando solicitado. 

Corte de grama: Respeitar altura mínima de corte para forração de três 

centímetros e no período pré seco do ano, elevar para seis a dez centímetros, 

conforme necessário, preparando o gramado para baixas temperatura, umidade e 

aumento de velocidade dos ventos. 

A frequência esta ligada a taxa de crescimento consequentemente 

apresenta maior frequência no período chuvoso do ano. 

Equipamentos utilizados deveram estar devidamente preparados para 

promover o corte das folhas sem rasga-las. 
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Imediatamente após o corte, o resíduo gerado deverá ser recolhido 

completamente, para evitar requeima da forração pela fermentação, transportado 

com destinação correta. Bem como as áreas adjacentes ao gramado. 

Poda de condução de arvores com limpeza: Atividade que objetiva dar forma 

a copa das arvores, as orientações serão prestados no devido momento, dependo 

do grupo, da espécie em questão. Os equipamentos utilizados deverão durante toda 

a operação estar aptos a promover corte de folhas e galhos sem que haja rasgos ou 

quebras. Imediatamente após a poda, o resíduo gerado deverá ser recolhido 

completamente e transportado com destinação correta. Realizar poda nos meses de 

inverno (redução do metabolismo ou dormência). 

Poda de condução de arbustos e canteiros com limpeza: Atividade que 

objetiva dar forma a canteiros de plantas em maciço, profundidade e textura, forma 

em espécies isoladas, condução vertical de espécies novas ou trepadeiras. Quanto 

necessário conduzir por amarração ou tutor tomando os cuidados para evitar 

ferimentos. Os equipamentos utilizados deverão durante toda a operação estar 

aptos a promover corte de folhas e galhos sem que haja rasgos ou quebras. 

Imediatamente após a atividade, o resíduo gerado deverá ser recolhido 

completamente e transportado com destinação correta. Realizar poda nos meses de 

inverno (redução do metabolismo ou dormência). 

Poda de levantamento de copa de arvores com limpeza: Ação utilizada para 

aumentar a distancia do solo a copa das arvores, que consiste na eliminação parcial 

de galhos e folhas da parte inferior da copa, as orientações serão repassadas em 

cada caso levando em consideração porte e espécie. Os equipamentos utilizados 

deverão durante toda a operação estar aptos a promover corte de folhas e galhos 

sem que haja rasgos ou quebras. Imediatamente após a atividade, o resíduo gerado 

deverá ser recolhido completamente e transportado com destinação correta. 

Realizar poda nos meses de inverno (redução do metabolismo ou dormência) ou 

quando solicitado. 

Regularização com fornc. de substrato e escarificação de solo:  

A regularização de solo consiste em deixar a superfície do solo uniforme ou 

com elevações desejadas, conforme projeto, utilizando para isso substrato (húmus 
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ou terra inerte tratada), fornecimento incluso. Necessária em recuperação ou 

implantação de novos. Para todos os efeitos observar especificação: altura máxima 

H= 0,01m. 

Escarificar o solo consiste em quebrar a compactação do terreno ate o 

máximo de 0,15m de profundidade Necessária em recuperação ou implantação de 

novos. Imediatamente após a atividade, o resíduo gerado deverá ser recolhido 

completamente e transportado com destinação correta. 

Capina Manual: É a eliminação de plantas estranhas ou invasoras a um 

determinado ambiente, onde não há indicação de outro método, ou risco de causar 

prejuízo a espécies vizinhas, pode se utilizar equipamentos auxiliares. 

Imediatamente após a atividade, o resíduo gerado deverá ser recolhido 

completamente e transportado com destinação correta. 

Pulverizações: 

Adubação Foliar: Ocorrera mediante verificação de sintomas de sua 

deficiência ou conforme prescrição inerente à espécie. Pode se utilizar 

pulverizadores ou via irrigação conforme cada caso.  

Capina Química: Eliminação completa de plantas estranhas ou invasoras a 

um determinado ambiente, utilizar produtos químicos adequados, observar 

seletividade e grau de toxidade. Para sua aplicação utilizar pulverizadores. Tomar 

todos os cuidados recomendados por prescrição agronômica e orientações do 

agrônomo responsável técnico da contratada. Aplicar em horários de baixa 

luminosidade e temperaturas amenas ou conforme recomendação técnica. 

Analise de solo: Serão utilizados para determinar quantidades de insumos 

corretivos ou de adubos, períodos de aplicação. Quando possível norteará também 

a adubação foliar. 

Limpeza e conservação incluso produtos: Atividade que compreende: 

varrição, capina, raspagem, lavagem, incluso fornecimento de insumos para 

limpeza. O objetivo deste item é manter permanentemente os ambientes: 

Coreto da Praça Adalto Araújo (Banheiros e sobre piso) F. diariamente 

Lago da Praça Adalto Araújo 

Quadra uirapuru (quadra, arquibancadas, banheiros e entorno); 
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Quadra sintética COHAB (Quadra, entorno, passeios e banheiros);  

Estádio Municipal (banheiros, Vestiários, portaria, arquibancada, passeios e 

entorno). 

Frequência: banheiros diariamente, demais estruturas quinzenal ou 

mediante solicitação. 

Limpeza geral de gramados e jardins com destinação final: 

Consiste na retirada completa de restos vegetais (folhas, galhos, hastes) e 

qualquer objeto estranho aos gramados e jardins, com destinação correta. 

Frequência semanal. 

Rega de gramados e jardins com fornecimento de agua:  

Irrigação e rega:  

Avaliar sempre a frequência de irrigação, que deverá ser realizada somente 

quando houver necessidade, evitando assim desperdício de água;  

A irrigação será realizada no início da manhã ou no final da tarde para evitar 

o desperdício por evaporação;  

 A irrigação de canteiros, vasos e demais áreas em que não houver irrigação 

mecânica ou automatizada será realizada manualmente, utilizar veiculo pipa, bomba 

automotriz, mangotes, mangueiras, ou outro instrumento afim. 

A Captação de agua (poço artesiano ou manancial) deve ser 

obrigatoriamente regularizada junto ao órgão ambiental competente. 

É vedada em qualquer hipótese a utilização de agua dos logradores públicos 

para rega, com exceção: 

Da Praça Adalto Araújo e Estádio Municipal, para realização da rega será 

disponibilizado os sistemas de irrigação destes logradouros bem como as fontes de 

agua e energia. Em contra partida no ato da assinatura do contrato a contratada 

estará assumindo a completa manutenção destes sistemas (aspersores, redes, 

poço, parte hidráulica, fiação, bombas, quadros de comando, parte elétrica com 

exceção da tarifa consumida). É vedada em qualquer hipótese captar agua para 

veiculo pipa. 
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2.7 DA CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE 
OS AMBIENTES LOCAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

Ocorreram mediante fornecimento de Plano de Trabalho e projeto técnico, 

fornecido pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura. 

A relação de orientação de serviços poderá sofrer alterações, de acordo com 

a demanda da CONTRATANTE, após anuência do fiscal do contrato. 

2.8 DOS UNIFORMES   
 

Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados 

deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão 

Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem 

qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens 

seguintes: 

 O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:  

 Jardineiro e Auxiliar de jardinagem: 2 (duas) calças tactel, 100% poliéster, 

com cós elástico, bolsos tipo faca e ajuste interno por cordão; 2 (duas) camisas em 

malha ou tecido de manga curta; 2 (duas) camisas em malha ou tecido de manga 

comprida; 2 (dois) pares de calçado tipo botina em couro; 2 (dois) bonés; 1 (uma) 

capa de chuva; 2 (dois) pares de meias.  

 O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:  

 2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do 

contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 

(seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 

após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições 

mínimas de apresentação; 

 No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados 

para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados.  

Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, 

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao 

servidor responsável pela fiscalização do contrato. 
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  Sempre que possível a fiscalização deve presenciar as entregas dos 

uniformes, com o intuito de verificar se foram entregues em conformidade com o 

estabelecido contratualmente, em termos de quantidade e qualidade.  

Uniformes fora do padrão definido não serão recebidos, tendo a 

CONTRATADA à possibilidade de realizar a confecção de um novo condizente com 

os parâmetros estabelecidos contratualmente em até 15 (quinze) dias após a data 

definida como a primeira tentativa de fornecimento aos prestadores lotados neste 

Órgão. 

2.9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  
 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 

quando necessário:  

 Dos equipamentos de proteção individual  

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e acessórios que protejam a saúde e 

integridade física do trabalhador.  

Caberá à CONTRATADA orientar seus empregados quanto ao uso correto 

dos equipamentos de proteção individual, bem como tornar seu uso obrigatório.  

 Todo e qualquer empregado que se recuse a utilizar os EPI‘s nos serviços 

objeto deste Termo de Referência, deverá ser substituído no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas), sendo considerada a sua atitude como inconveniente, imprudente e 

perigosa.  

 Os equipamentos de proteção individual a serem utilizados na execução 

dos serviços dos serviços serão os seguintes:  

 Especificações e quantidades: 

  Máscara de Proteção com filtro/PFF1 - proteção contra poeiras e névoas - 

partículas não tóxicas (penetração máxima através do filtro de 20%); 

  Máscara respiratória facial com filtro 
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  Luvas de raspa: luva de segurança confeccionada em raspa de tira de 

reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador reforço interno em 

raspa na palma e face palmar dos dedos; 

  Luvas de PVC  

 Óculos de proteção: lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. 

Abas laterais de proteção. Armação e hastes reguláveis. Acompanha cordão de 

segurança;  

 Protetor auricular: tipo Plug, confeccionado em silicone, formato cônico com 

três flanges. - 17.6 (dB); 

  Capas para chuva com capuz: confeccionada em PVC, com abertura 

frontal por meio de botões de pressão, costura por meio de solda eletrônica, forrada 

com trama de poliéster; 

 Viseira protetora facial para operador de máquinas;  

 Boné/chapéu árabe; 

 Avental resistente em raspa de couro, preferencialmente com bolsos;  

Perneira para o operador de roçadeira; 

 Protetor solar de boa qualidade;  

Proteção ocular de ampla visão para manuseio de produtos químicos; 

 Macacão pantaneiro; 

 Bota impermeável de borracha  

Os EPI's solicitados acima deverão ser substituídos, sem ônus para a 

Contratante, a cada semestre ou sempre que necessário, seja por desgaste natural 

ou por defeito que impossibilite sua perfeita utilização, ou ainda, por extravio, ficando 

a CONTRATADA responsável pela guarda dos mesmos.  

O quantitativo de EPI's a ser utilizado deverá ser determinado pela 

CONTRATADA, tomando-se como base o número de empregados necessários à 

perfeita execução dos serviços, a produtividade de referência e a vida útil do 

equipamento envolvido.  

Dos equipamentos de proteção Coletiva 

O Equipamento de Proteção Coletiva, da sigla EPC, como o próprio nome 

sugere, diz respeito à todo sistema ou dispositivo com finalidade de proteção 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Rua. Manoel Calango, 172 - Centro – 38.755-000 – Lagoa Grande – MG 

PABX: (34) 3816-2900 / licitacao.lagoagrande@hotmail.com 
CNPJ: 23.097.454/0001-28 
Administração 2021/2024 

 
 

coletiva, seu principal objetivo é zelar pela saúde e integridade física, não só dos 

trabalhadores, mas também de terceiros.  

A CONTRATADA deverá fornecer todos os Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC) e acessórios necessários ao seguro desempenho das atividades.  

Caberá à CONTRATADA orientar seus empregados quanto ao uso correto 

dos equipamentos de proteção coletiva, bem como tornar seu uso obrigatório.  

Devida sinalização e advertência próximas as áreas de trabalho;  

 Alertar quanto ao isolamento das áreas de trabalho e circulação de 

equipamento; 

 Identificar acessos, circulação de veículo pipa e equipamentos; 

 Proteção para máquinas e equipamentos: Todas as partes móveis de 

máquinas e equipamentos deverão possuir proteções visando impedir o contato 

acidental de pessoas ou objetos. Estas proteções não devem ser retiradas ou 

modificadas;  

Sinalização de Segurança – A área sob intervenção, deve ser sinalizado 

com õ objetivo de impedir o aceso de terceiros com placas, cavaletes, cones ou fita 

zebrada. 

Os equipamentos de proteção coletiva a serem utilizados na execução dos 

serviços dos serviços serão os seguintes:  

Cones; 

Fitas Zebradas; 

Placas de sinalização; 

Alarmes; 

Grades; 

Guarda corpo; 

Barreiras (tapumes, cavaletes); 

Correntes de segurança 

 

Das máquinas, equipamentos e materiais:  

As despesas referentes à aquisição e fornecimento de máquinas, 

equipamentos e ferramentas, assim como todos os materiais e produtos a serem 
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utilizados nos serviços, inclusive fertilizantes, adubo químico e orgânico, mudas e 

sementes, produtos de combate às pragas, insetos, terra vegetal, condicionador de 

solo, e outros que se fizerem necessários ao melhor resultado, correrão às expensas 

da Contratada;  

A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos, ferramentas e 

máquinas em quantidade suficiente para a execução dos serviços, os quais deverão 

estar em perfeitas condições de funcionamento e assim serão mantidos, às 

expensas da Contratada, durante toda a vigência do contrato.  

 Os equipamentos, ferramentas e máquinas solicitados neste Termo de 

Referência, deverão ser substituídos, sem ônus para a contratante, sempre que 

necessário, seja por desgaste natural ou por defeito que impossibilite sua perfeita 

utilização, ou ainda, por extravio, ficando a CONTRATADA responsável pela guarda 

dos mesmos.  

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  

 

 Mangueira para jardim 3/4 de 25 mm com 50 metros de extensão;  

Carrinho de Mão com Pneu e Câmara, caçamba com Capacidade para 60 

litros Chapa da Caçamba de no mínimo: 0,60 mm; 

  Enxadão, estreito 2,0 Ib com cabo olhal redondo: 38 mm;  

 Facão c/ lâmina em aço alto carbono c/ 1,2 mm, dureza 48/50 hcc; 

  Pá quadrada c/ cabo em Y 2,5/30;  

 Sacho coração com cabo de 43 cm;  

 Pulverizador de 10 a 20 litros, c/ mangueira de 110 a 160 cm / com 

vedações resistentes a produtos químicos e com alça ajustável;  

 Tesoura grande com cabo longo para cerca viva; 

 Tesoura pequena de poda 8‖ a 9‖;  

 Lima de metal para amolar as ferramentas;  

 Rastelo (vassoura) para grama com cabo e com regulagem;  

 Máquina de cortar grama a gasolina, motor 4 tempos potência 4,5 hp;  

Rodo; 
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Esfregão; 

Pano de chão; 

Escovas; 

 Kit rapel c/dupla trava de segurança, trava quedas independente, sistema 

de freio, sistema de aço passante, cabo galvanizado de 6,0 mm a 6,4 mm, assento 

metálico, capacidade de carga igual ou superior a: 116 kg para altura de 17m, dentro 

da norma técnica vigente;  

 Roçadeira à gasolina lateral, de no mínimo 25 cilindradas;  

 Enxada Sul de 7 a 8‖ olho redondo 38mm; 

  Cavadeira articulada com cabo de madeira 120cm; 

  Picareta alvião com cabo de 90cm;  

 Carrinho em aço de quatro rodas tipo plataforma de 95cm x 100cm;  

 Rastelo forcado curvo com 4 (quatro) dentes - ancinho com cabo;  

 Serrote de poda curvo 12‖; 

  Regador de plástico 10 litros;  

 Podador de galhos altos com Serrote e Cabo Metálico Extensível de 300cm; 

 Plantas compatíveis em espécie e dimensões com a planilha;  

 Veiculo Pipa capacidade mínima 4000 litros com Moto bomba com potência 

mínima de 13hp; 

  Peneira para limpeza de superfície do espelho d'água;  

Mangueira 1/1.2 polegadas com 50 metros de comprimento;  

As relações acima não são exaustivas, devendo a CONTRATADA fornecer 

outras ferramentas ou equipamentos que se fizerem necessárias ao bom andamento 

dos serviços.  

A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer, fertilizantes, adubo químico e 

orgânico, produtos de limpezas e produtos de combate às pragas e insetos.  

A relação de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios poderá sofrer 

alterações, de acordo com a demanda da CONTRATANTE, após anuência do fiscal 

do contrato. 

 Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios deverão ser novos e de 

boa qualidade. A CONTRATADA não poderá alegar falta de equipamento adequado 
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ou de pessoal bastante para a irrigação e a rega, sabedora de que é obrigação 

contratual fornecer tudo quanto seja necessário à manutenção de jardins, demais 

áreas verdes e vasos ornamentais, dentro das condições oferecidas pela 

Administração.  

É vedada a retirada de quaisquer equipamentos citados acima salvo por 

motivo de manutenção, ou de substituição por similar ou de melhor tecnologia, 

cabendo prévia autorização da CONTRATANTE. 

Caberá à CONTRATADA:  

 Realizar a manutenção preventiva e corretiva e reparação dos 

equipamentos e seus acessórios necessários à execução dos serviços, sendo que, 

quando não for possível seu conserto, os mesmos deverão ser substituídos em até 

48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação feita pela CONTRATANTE. 

Substituir, imediatamente, sem que lhe caiba o direito de reclamação ou 

indenização, os equipamentos que apresentarem rendimento insatisfatório e baixa 

qualidade nos serviços executados, em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

solicitação feita pela CONTRATANTE. 

2.10 Impactos Ambientais:  
 

È responsabilidade da Contratada, monitorar sob o prisma ambiental a 

execução da obra, apresentar se necessário for alternativas para evitar qualquer 

impacto ambiental negativo. 

Fica a recomendação para destinação correta de resíduos orgânicos 

gerados, para a produção de composto orgânico. 

A utilização de agrotóxicos somente poderá ser realizada com prescrição e 

acompanhamento de Engenheiro Agrônomo. 

A CONTRATADA é responsável por qualquer dano, que por ventura ocorra 

aos seus funcionários, a terceiros e aos jardins objeto deste documento, decorrente 

da utilização de produtos químicos. 

Resíduos plásticos, papel, metal, vidro (devidamente acondicionado) 

encaminhados para o Aterro Sanitário Controlado do Município. 

Embalagens de químicos destinação conforme Legislação vigente. 
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2.11 Da Manutenção dos Equipamentos De Irrigação Disponibilizados: 
 

 Praça Adalto Araújo e Estádio Municipal, para realização da rega será 

disponibilizado o sistema de irrigação já existentes nestes logradouros bem como as 

fontes de agua e energia. Em contra partida no ato da assinatura do contrato a 

contratada estará assumindo a completa manutenção destes sistemas (aspersores, 

redes, poço, parte hidráulica, fiação, bombas, quadros de comando, parte elétrica 

com exceção da tarifa consumida). É vedada em qualquer hipótese captar agua para 

veiculo pipa nestes logradouros. 

Previsto o findo a vigência do contrato, ou rescisão contratual a 

CONTRATADA, devera: 

Revisar a fonte de captação (poço, filtros, bomba, rede); 

Revisar rede de distribuição; 

Revisar caixas de armazenamento de agua; 

Revisar aspersores. 

Estas revisões tem como finalidade a garantia da devolução dos sistemas de 

irrigação em bom estado de manutenção e funcionamento. 

As revisões serão acompanhadas pelo fiscal do contrato. 

As revisões ocorrerão 30 (trinta dias antes do final do contrato ou rescisão 

contratual), sendo emitida manifestação de aprovação ou solicitação de reparo ou 

substituição de elementos do sistema. Em caso de reparo ou substituição de 

elementos, as mesmas ocorrerão a expensas da contratada. 

Da Manutenção destes equipamentos: 

A substituição de canos, conexões e equipamentos, deverão ser novos e de 

boa qualidade. A CONTRATADA não poderá alegar falta de equipamento adequado 

para a irrigação e a rega, sabedora de que é obrigação contratual fornecer tudo 

quanto seja necessário à manutenção de jardins, dentro das condições oferecidas 

pela Administração.  

É vedada a retirada de quaisquer equipamentos citados acima salvo por 

motivo de manutenção, ou de substituição por similar ou de melhor tecnologia, 

cabendo prévia autorização da CONTRATANTE. 

Caberá à CONTRATADA:  
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 Realizar a manutenção preventiva e corretiva e reparação dos 

equipamentos e seus acessórios necessários à execução dos serviços, sendo que, 

quando não for possível seu conserto, os mesmos deverão ser substituídos em até 

48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação feita pela CONTRATANTE. 

Substituir, imediatamente, sem que lhe caiba o direito de reclamação ou 

indenização, os equipamentos que apresentarem rendimento insatisfatório e baixa 

qualidade nos serviços executados, em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

solicitação feita pela CONTRATANTE. 

Em caso de mau uso, ausência de manutenção ou não cumprimento de 

exigências estabelecidas acima, Fica a CONTRATADA sujeita as sanções 

administrativas deste Termo de Referência. 

2.12 Do Acervo de Plantas, Forração e Estruturas: 
Será elaborado a partir da assinatura do contrato, um relatório técnico 

fotográfico de todo o ambiente objeto deste Termo de Referencia, com o objetivo de 

registrar da forma clara, sucinta e objetiva: 

A existência no momento de todas as espécies de vegetais (árvores, 

arbustos, arranjos e forração); 

O aspecto fitossanitário das mesmas (cor, vigor, patologias, porte, estagio 

vegetativo entre outros); 

Quantitativos (quantidade das espécies presentes e ou falhas estado de 

degradação); 

A existência no momento de todas as estruturas que compõem os ambientes 

(passeios, bancos, banheiros, coreto, quadras esportivas, lixeiras entre outros); 

O estado de conservação (pintura, revestimentos, rede hidráulica e elétrica); 

O Relatório Fotográfico será elaborado por servidor designado para tal, em 

conjunto com preposto da empresa que acompanhara toda a elaboração, dando ao 

final sua aceitação, em documento próprio. 

O Relatório Técnico Fotográfico será utilizado em qualquer questão que 

possa ser necessário a comprovação comparativa entre os momentos do inicio das 

atividades da Contratada com o momento já com intervenção pela mesma. 
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Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG, 12 de Julho de 2021. 

 

___________________________ 
Eládio Lino da Silva 

Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente 
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ANEXO II 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 
 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 23.097.454/0001-28, com sede administrativa na Rua 
Manoel Calango nº: 172, Centro de Lagoa Grande, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, o Sr. Edson Sabino de Lima , inscrito no CPF sob o nº 
691.196.276-53, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 
___________________________________ (qualificar), neste ato representado 
por ...................................., inscrito no CPF sob o nº ........................, de ora em 
diante denominado simplesmente CONTRATADO, de conformidade com a Lei 
Federal nº. 8.666/93, Processo Licitatório nº. 088/2021, Modalidade Pregão 
Presencial nº. 048/2021, têm como justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

 
1.1. - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Prestação de serviços 
de jardinagem, paisagismo, engenharia, conservação e limpeza, para o 
desenvolvimento das operações necessárias e suficientes à conservação das 
praças, áreas verdes e jardins públicos bem como as estruturas civis que os 
compõem, e implantação de novos jardins e estruturas conforme quantitativos e 
descrição da planilha de custos, para atender a Secretaria Municipal de 
Agropecuária e Meio Ambiente no Município, conforme anexo I. 

CLÁUSULA 2ª – DA ME DIÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PREÇOS E FORMA DE 
PAGAMENTO 

 
2.1. - Dos Preços 
 
2.1.1. - O Contratante pagará a importância estimada de R$ __________ 
(_______________________________________________), estimando o valor 
mensal de R$___________(_______________). 
 
2.2 -  Da medição 
 
2.2.1 – Os critérios de medição são os definidos no item 2 do Termo de Referência 
do Edital de Pregão nº 048/2021, Processo Licitatório nº 088/2021. 
 
2.3. - Das Condições de pagamento: 
 
2.3.1 - O pagamento dos serviços será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. 
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2.3.2 - Os pagamentos estarão limitados à faixa de tolerância estabelecida no item 

2.5 do Termo de Referência. Eventuais percentuais de desconto serão deduzidos do 

valor mensal faturado. 

2.3.4 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 15 (quinze) 
dias após a data em que foram prestados os serviços, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada da planilha de 
medição devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio 
Ambiente. 
 
2.3.5 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, cabendo ao contratado manter durante toda a execução do 
objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2.3.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do 
efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 
I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato. 

2.4 - Critério de Reajuste 
 
2.4.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001,  o valor deste 
Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a 
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de 
índice oficial. 
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2.4.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC 
(IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação 
governamental. 
 
2.4.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) 

ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

 
3.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária nº. 02.07.01.18.541.1801.2633.3.3.90.39.00(452); 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

 
4.1. - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-
á no dia ___/___/_____. 
 
4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
5.1. - O Contratado fica obrigado 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 6ª - DA NOVAÇÃO 

 
6.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do 
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a 
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
7.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do 
Contrato. 
 
7.2. - Acompanhar e fiscalizar através do Departamento Municipal de Agropecuária e 
Meio Ambiente, o cumprimento do objeto do contrato. 
 
7.3. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços 
contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos 
serviços executados. 
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7.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 2ª deste 
instrumento. 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

 
8.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos trabalhos 
realizados em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua  eficiência e ainda 
no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços  sejam acompanhados 
e fiscalizados pela Administração. 
 
8.2. - O Contratado, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável: 
 
a) por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a 
terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste 
contrato; 
 
b) pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, 
imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços contratados; 
 
c) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes 
do presente contrato. 
 
d) pela locomoção até os locais onde serão prestados os serviços. 
 
e) Prestar os serviços em até 03 (três) dias após a ordem de prestação de serviços. 
 
f) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 

g) Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade 
junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as 
condições de qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

 
9.1. - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela 
execução dos serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua 
própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude 
dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços 
em execução. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 

 
10.1. - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei 
nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

 
11.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei 
nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que 
delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
12.1. - O regime de execução do presente contrato é empreitada por preço unitário. 
 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 

 
13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, 
erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 
8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
13.1.1. advertência; 
13.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

13.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, 
no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso; 

13.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
13.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
13. 3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
13. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Lagoa Grande, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA 14 - DO FORO 
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14.1. - As partes elegem o foro da Comarca de Presidente Olegário, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo 
assistiram e também assinam. 
 
 ______________, ______ de ______________ de _____. 
 
 

___________________ 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

___________________ 
Contratado 

- CPF 
 
Testemunhas: _____________________________________ 
                       CPF nº : 
 
                      _____________________________________ 
                       CPF nº : 
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ANEXO III– MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2021. 
 
 
 
 Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, 
portador (a) da Cédula de Identidade nº .................................. e CPF 
nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de ______________., na modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 
nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, 
bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 
 
 ................, ......... de .................................. de ............. 
 
 
 
 Assinatura do Dirigente da Empresa 
         (reconhecer firma como pessoa jurídica) 
 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa 
física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, 
não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto 
ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o 
reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação 
daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO 
ART. 4º DA LEI Nº. 10.520/2002 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________________,CNPJ__________________
___________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 048/2021, DECLARA 
expressamente que : 
 
Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e com todos os termos 
estabelecidos neste Edital. 
 
 
 
_______________________ , ______ de ___________ de ______. 
 
 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA 

DA SESSÃO. 
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ANEXO V– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº. 088/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2021. 
 
 Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste 
Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, 
PAISAGISMO, ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES À 
CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, ÁREAS VERDES E JARDINS PÚBLICOS BEM COMO 
AS ESTRUTURAS CIVIS QUE OS COMPÕEM, E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS JARDINS E 
ESTRUTURAS CONFORME QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DA PLANILHA DE 
CUSTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO 
AMBIENTE, CONFORME ABAIXO DESCRITO: 

 
 

LOTE 1  

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO SERVIÇO UNIT. TOTAL 

01 UNID 25 IPE (ROSA, BRANCO, AMARELO,ROXO) 
PLANTADO 

  

02 UNID 50 RESEDA (PINK, ROSA, BRANCO,LILAS)  
PLANTADO 

  

03 UNID 15 CALISTEMO  PLANTADO 
 

  

04 UNID 15 HIBISCO COR VARIADA  PLANTADO 
 

  

05 UNID 10 ALAMANDA  PLANTADO PLANTADO 
 

  

06 UNID 10 FORMIO VARIAGATAO, RUBRO PLANTADO 
 

  

07 UNID 10 ESTRELIZA PLANTADO 
 

  

08 UNID 10 BUGANVILE (LILAS, VERMELHO) PLANTADO 
 

  

09 UNID 15 PARASOL PLANTADO 
 

  

10 UNID 06 CICA CIRCINALIS PLANTADO 
 

  

11 UNID 20 PALMEIRA FENIX PLANTADO 
 

  

12 UNID 60 PALMEIRA GERIVÁ PLANTADO 
 

  

13 UNID 60 PALMEIRA IMPERIAL PLANTADO 
 

  

14 M² 2.250 GRAMA AMENDOIM PLANTADO 
 

  

15 M² 700 GRAMA ESMERALDA PLANTADO 
 

  

16 M² 500 GRAMA BATATAIS FORMADA POR SEMENTE 
 

  

17 UNID 12 AZALEIA PLANTADO 
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18 UNID 12 IXORIA PLANTADO 
 

  

19 UNID 100 MINE IXORIA PLANTADO 
 

  

20 UNID 60 LIRIOPOLIS PLANTADO 
 

  

21 UNID 04 EUGENIA PLANTADO 
 

  

22 UNID 06 TUIA COMPACTA PLANTADO 
 

  

23 UNID 40 OITI PLANTADO 
 

  

24 UNID 80 MURTA PLANTADO 
 

  

25 UNID 200 CAMARA AMARELO / BRANCO PLANTADO 
 

  

26 HÁ 05 CALCARIO DOLOMTICO (2TON/HÁ) APLICADO E 
INCORPORADO 

  

27 HÁ 03 ADUBO 10 10 10 (0,3TON/HÁ) APLICADO E 
INCORPORADO 

  

28 HÁ 03 ADUBO ORGANICO (2,5TON/HÁ) APLICADO E 
INCORPORADO 

  

29 HÁ 12 CORTE DE GRAMA H = 3 CM MINIMO C/ LIMPEZA   

30 UND 240 PODA DE CONDUÇÃO ARVORES C/ LIMPEZA   

31 UND 240 PODA DE LEVANTAMENTO DE COPA DE  
ARVORES C/ LIMPEZA 

  

32 HÁ 01 PODA DE CONDUÇÃO DE ARBUSTOS E 
CANTEIROS C/ LIMPEZA 

  

33 HÁ 2,2 REGULARIZAÇÃO DE SOLO H MAX 0,1M C/ FORN. 
SUBSTRATO 

  

34 HÁ 0,06 ESCARIFICAÇÃO DE SOLO PROF.=0,15 M MAX 
 

  

35 HÁ 01 CAPINA MANUAL 
 

  

36 HÁ 4,8 CAPINA QUIMICA C/ FORN. INS. SELETIVO P G. 
ESMERALDA 

  

37 HÁ 0,17 CAPINA QUIMICA C/ FORN. INS. SELETIVO P G. 
AMENDOIM 

  

38 HÁ 1,7 CAPINA QUIMICA C/ FORN. 2,4D E ADESIVO 
 

  

39 HÁ 1,7 CAPINA QUIMICA C/ FORN. GLIFOSATO  E 
ADESIVO 
 

  

40 HÁ 2,6 ADUBAÇÃO FOLIAR C/ FORN. INS. PARA 
GRAMDOS 
 

  

41 HÁ 0,06 ADUBAÇÃO FOLIAR C/ FORN. INS. PARA 
PLANTAS DE JARDINS 
 

  

42 HÁ/SEMANA 2,8 ANALISE DE SOLO COMPLETA 
 

  

43 HÁ/SEMANA 2,8 ADUBAÇÃO UREIA (0,15TON/HÁ) APLICADO E 
INCORPORADO 

  

44 UND 100 ADUBAÇÃO K2O (0,1TON/HÁ) APLICADO E 
INCORPORADO 

  

45 UND 10 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUSO PRODUTOS 
 

  

46 HÁ 03 REGA DE GRAMADOS E JARDINS C/ FORN. AGUA 
3,5MM/SEMANA 
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47 HÁ 03 LIMPEZA GERAL DE GRAMADOS E JARDINS COM 
DESTINAÇÃO FINAL 
 

  

48 HÁ/SEMANA 0,6 CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS QUE COMPOE 
 

  

Valor total do Lote: 

 

Valor total do Lote: R$________ 
(________________________________) 
 
 
__________________________, ___ de _________ de ______. 
 
__________________________ – Presidente 

 
 
___________________________ – membro 

 
__________________________ - membro 

 
 
Obs.: No decorrer da execução do contrato, a administração se reserva ao direito de 
alterar o horário e o local da prestação dos serviços. 
 
 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):(no preço proposto, 
que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 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, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer 
título.) 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 dias contados da data-limite prevista 
para entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da 
proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências 
constantes no edital. 

___________________ , ______ de ___________ de _______________. 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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Nome: _______________________________________ 

 

Nº. Cédula de Identidade: ________________________ 
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ANEXO VI– MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

___________________________________________,CNPJ_____________
______ , sediada ________________________________________________ , 
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do 
Pregão nº.  048/2021, DECLARA expressamente que : 

 

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o  Edital. 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 
_______________. 

 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS 
TERMOS DO EDITAL 

 
 

                                            

 
 
                                         DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________________,CNPJ__________________
___________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº  048/2021, 
DECLARA expressamente que : 
 
Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que 
determina o referido Edital; 
 
 
 
_______________________ , ______ de ___________ de ______. 
 
 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VIII AO PROCESSO Nº. 088/2021,  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2021. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

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

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

(data) 

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

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2021. 

 
 

 

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, estabelecida na Rua Manoel Calango nº: 

172 – Centro – Lagoa Grande/MG, inscrita no CNPJ sob o número 23.097.454/0001-28, 

ATESTA que o representante 

_______________________________________________________ da empresa 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

número _________________________________________, 

estabelecida_______________________________________________________, visitou o 

local onde deverá ser construída uma __________________________, no Município de 

_________, atendendo ao Pregão nº 048/2021, Processo Licitatório 088/2021, sendo 

observados todos os dados e elementos que possam ter influência nos desenvolvimentos 

dos trabalhos. 

 
 Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 

_________, ____ de ______________ de ____. 
 
 
 
 
 

Diretor Dpto. Serviços Gerais Obras 
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ANEXO X DO PROCESSO LICITATÓRIO 088/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISITA 

TÉCNICA 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número 

___________________, estabelecida à 

_________________________________________________________, 

representada por _________________________ (qualificação completa), declara, 

expressamente, que opta por não realizar visita técnica ao local de execução do 

objeto, assumindo todo e qualquer risco por esta decisão, bem como a 

responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que possam se dar em 

virtude da não realização da visita técnica. Neste ato, compromete-se ainda a 

prestar fielmente os serviços de acordo com o prescrito no edital e documentos em 

anexo, sendo tal declaração e manifestação fiel de sua livre vontade. 

 

 

_______________, ______ de _________________ de ____. 

 

 

 

Assinatura do 

responsável________________________________________________ 

                          CPF Nº: 

(A assinatura deverá ter firma reconhecida) 

 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA LICITANTE 


