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Informação sobre Retificação de Edital: 

 

Ref. Processo de Compra; 

 

CONCORRÊNCIA: Nº162/2015 

 

Nas planilhas, foram procedidas as seguintes alterações: 

 

Página 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Edital  

Planilhas abaixo: 

 

I. DOS PREÇOS 

O valor orçado por lote é: 

Lote 1: R$1.737.716,31 (Um milhão, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), 

tendo a seguinte composição: 

 

LOTE 1  

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas e mini-

barragens) para retenção de 

águas de chuva 

Construção de terraços 

de curva de nível, para 

melhor absorção de água 

de chuva e contenção de 

erosão. 

Recuperação de Estradas 

vicinais (interligam a zona 

rural a zona urbana) com 

enfoque ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Belo Vale 250 10,00 6,48 

Betim 240 6,00 0,00 

Brumadinho 270 5,00 0,00 

Congonhas 50 5,00 0,00 

Igarapé 70 0,00 0,00 

Itaguara 255 6,00 0,00 

Moeda 900 4,00 0,00 

Piedade dos Gerais 255 6,00 0,00 

Piracema 168 5,00 0,00 

São Brás do Suaçuí 220 8,00 0,00 

São Joaquim de Bicas 185 4,00 0,00 

Desterro de Entre Rios 300 8,00 0,00 

Entre Rios de Minas 300 10,00 0,00 

Lagoa Dourada 260 8,00 0,00 

Resende Costa 260 8,00 0,00 

TOTAL 3.983 93 6,48 

Preço Unitário R$: 372,00 R$: 1.446,67 R$: 18.750,00 

Preço Total R$: 1.481.676,00 R$: 134.540,31 R$ 121.500,00 
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 Lote 2: R$1.947.640,68 (Um milhão, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta 

e oito centavos), tendo a seguinte composição: 

LOTE 2  

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas e mini-

barragens) para retenção de 

águas de chuva 

Construção de terraços de 

curva de nível, para 

melhor absorção de água 

de chuva e contenção de 

erosão 

Recuperação de Estradas 

vicinais (interligam a zona 

rural a zona urbana) com 

enfoque ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de 

Fornecimento 
1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Abaeté 1.040 70,00 0,00 

Dores do Indaiá 480 18,00 0,00 

Monjolos 400 35,00 6,48 

Morada Nova de Minas 500 30,00 0,00 

Paineiras 450 40,00 0,00 

Santo Hipólito 240 8,00 0,00 

Diamantina 65 1,00 6,48 

Gouveia 200 20,00 6,48 

TOTAL 3.375 222 19,44 

Valor Unitário R$ 372,00 R$ 1.446,67 R$: 19.083,33 

Valor Total R$ 1.255.500,00 R$: 321.160,74 R$: 370.979,94 

 

 Lote 3: R$2.521.727,38 (Dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e 

oito centavos); tendo a seguinte composição: 

LOTE 3 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas 

e mini-barragens) para 

retenção de águas de 

chuva. 

Construção de terraços 

de curva de nível, para 

melhor absorção de 

água de chuva e 

contenção de erosão. 

Recuperação de Estradas 

vicinais (interligam a zona rural 

a zona urbana) com enfoque 

ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Pains 220 12,00 0,00 
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Araújos 240 10,00 0,00 

Bom Despacho 520 20,00 0,00 

Carmo da Mata 260 10,00 0,00 

Carmo do Cajuru 440 16,00 0,00 

Cláudio 260 8,00 0,00 

Conceição do Pará 300 10,00 0,00 

Córrego Dantas 300 10,00 0,00 

Formiga 260 10,00 0,00 

Itapecirica 230 8,00 0,00 

Leandro Ferreira 440 16,00 0,00 

Luz 300 8,00 0,00 

Moema 210 20,00 6,48 

Nova Serrana 260 8,00 0,00 

Perdigão 210 8,00 0,00 

Pitangui 210 8,00 0,00 

São Francisco de Paula 260 8,00 0,00 

São Sebastião do Oeste 440 14,00 0,00 

Tapiraí 260 10,00 0,00 

TOTAL 5.620 214 6,48 

Valor Unitário R$ 372,00 R$: 1.446,67 R$: 18.750,00 

Valor Total R$: 2.090.640,00 R$: 309.587,38 R$: 121.500,00 

 Lote 4: R$1.870.159,57 (Um milhão, oitocentos e setenta mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e 

sete centavos), tendo a seguinte composição: 

LOTE 4 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas e 

mini-barragens) para 

retenção de águas de chuva. 

Construção de terraços de 

curva de nível, para 

melhor absorção de água 

de chuva e contenção de 

erosão. 

Recuperação de Estradas vicinais 

(interligam a zona rural a zona 

urbana) com enfoque ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de 

Fornecimento 
1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Florestal 200 8,00 0,00 

Fortuna de Minas 1.391 99,00 6,48 

Inhaúma 210 8,00 0,00 

Mateus Leme 600 100,00 6,48 

Pará de Minas 200 18,00 6,48 

Santana do Pirapama 260 10,00 0,00 

São Jose da Varginha 220 10,00 0,00 
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TOTAL 3.081 253 19,44 

Valor Unitário R$ 372,00 R$ 1.446,67 R$: 18.416,67 

Valor Total R$: 1.146.132,00 R$: 366.007,51 R$: 358.020,06 

 

 Lote 5: R$383.360,00 (Trezentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta reais), tendo a seguinte composição: 

LOTE 5 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de 

Cercas (Nascentes) 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Matas de Topo e Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade  1,00 Km 

Betim 8 10 

Brumadinho 2 2 

Moeda 16 1 

Entre Rios de Minas 8 6 

TOTAL 34 19 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 171.700,00 R$: 211.660,00 

 

 Lote 6: R$365.240,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais), tendo a seguinte 

composição: 

LOTE 6 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de 

Cercas (Nascentes) 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Matas de Topo e Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade 1,00 Km 

Abaeté 5 6 

Monjolos 5 6 

Diamantina 6 1 

Gouveia 10 8 

TOTAL 26 21 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 131.300,00 R$: 233.940,00 
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 Lote 7: R$444.110,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e dez reais)¸ tendo a seguinte composição: 

LOTE 7 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Nascentes)) 

Serviços de Instalação e Montagem 

de Cercas (Matas de Topo e 

Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade  1,00 Km 

Araújos 10 7 

Leandro Ferreira 7 3 

Perdigão 8 8 

São Francisco de Paula 5 3 

Tapiraí 5 3 

TOTAL 35 24 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 176.750,00 R$: 267.360,00 

 

 Lote 8: R$406.530,00(Quatrocentos e seis mil, quinhentos e 30 reais) tendo a seguinte composição: 

LOTE 8 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Nascentes) 

Serviços de Instalação e Montagem 

de Cercas (Matas de Topo e 

Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade  1,00 Km 

Fortuna de Minas 25 6 

Mateus Leme 18 11 

TOTAL 43 17 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 217.150,00 R$: 189.380,00 
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2º - No item VIII do Edital (DO CREDENCIAMENTO) em seu tópico referente à apresentação da 

documentação, Onde se lê: “A apresentação dos documentos acima indicados não exclui a 

necessidade prevista para nos itens referentes à Habilitação.”  

 

Leia-se: A apresentação dos documentos acima indicados não exclui a necessidade prevista para os 

itens referentes à Habilitação. 

 

3º - Na alínea “a” do subitem III do Edital do Item X (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), Onde se lê: “a) 

Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), no Conselho 

Regional de Biologia (CRBio) ou outro conselho profissional competente da região a que estiver 

vinculada a licitante, demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente 

Edital;” 

 

Leia-se: a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou outro 

conselho profissional competente da região a que estiver vinculada a licitante, demonstrando sua 

habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente Edital; 

 

4º - No Edital, no seu item IV - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, fica 

desconsiderada a alínea “e”;  

 

5º - No item XI DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, no subitem 11.1, 

ABERTURA DOS ENVELOPES, Onde se lê: “Os Envelopes de que tratam o item 8.1. Serão 

recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital;” 

 

Leia-se: Os Envelopes de que tratam o item 10.1. Serão recebidos, no local, dia e hora indicados no 

preâmbulo deste Edital; 

 

6º - No item XI DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, no subitem 11.2  

EXAME E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, Onde se lê: “A Comissão 

de Licitação, em sessão examinará os documentos do Envelope de HABILITAÇÃO, de cada licitante, e 

lavrará a correspondente ata, após o que divulgará o resultado mediante publicação no Diário Oficial 

do Estado e via e-mail aos representantes das licitantes.” 

 

Leia-se: A Comissão de Licitação, examinará os documentos do Envelope de HABILITAÇÃO, de 

cada licitante, e lavrará a correspondente ata, após o que divulgará aos representantes das licitantes. 

 

7º - No item XI DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, no subitem 11.3. 

EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS Onde se lê: “As "Propostas 

Comerciais" das Licitantes habilitadas serão abertas em sessão pública, após o aviso prévio 

publicado na Imprensa Oficial e informado a todos os licitantes participantes, sendo facultado a 

presença dos representantes das mesmas;” 

 

Leia-se: As "Propostas Comerciais" das Licitantes habilitadas serão abertas em sessão pública, sendo 

facultada a presença dos representantes das mesmas; 

 

8º - No tocante ao prazo de execução dos serviços leia-se 300 (trezentos) dias; 

 

Adilson Pereira de Carvalho 

Comissão Permanente de Licitação   
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Retificação 

PROCESSO Nº 1501560-162/2015 

 

OBJETO: A presente licitação tem por finalidade a Contratação de empresa especializada, para a 

prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão-de-obra; Na construção de terraços, bacias 

de captação de águas de enxurradas, cercamento de nascentes, matas ciliares e de topo e na adequação 

de estradas vicinais, com enfoque ambiental, para o Projeto de Manejo Integrado de sub-bacias 

Hidrográficas do Rio São Francisco, porção mineira, obedecidas às normas da ABNT, na 

conformidade dos projetos, especificações técnicas, quantitativos das planilhas de custos, memorial 

descritivo e demais condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

 

RECIBO 

A Empresa___________________________________________________________ 

 CCNPJ n°. __________________________, retirou Edital de Concorrência acima 

referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a 

esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 

_________________________________________________________________, aos 

_______ /_______ / _______. 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E 

REMETIDO AO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – 

CSC/SEPLAG PELO E-MAIL: adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br  

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC DA 

SEPLAG NÃO RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE 

NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES 

INCORRETAS NO MESMO. 

 

mailto:adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br
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EDITAL 

I. PREÂMBULO  

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compartilhados, torna público a 

realização, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 

nº 4.001, Edifício Gerais – 10º andar – Bairro Serra Verde, Belo Horizonte - MG, licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 1501560-162/2015, sob o regime de empreitada por 

preços unitários, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, Lei Estadual 

nº 13.994/2001, Decreto Estadual n° 45.902/2012, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto 

Estadual nº 44.630/2007, Decreto Estadual nº 44.903/2008 do presente Edital e seus Anexos. 

 

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL serão recebidas até o dia 

20 de abril, das 08h00min às 17h00min, na Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - SEAPA na Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental, 10º andar do 

Prédio Gerais da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Prefeito Américo 

Gianetti, nº 4001, bairro Serra Verde, em Belo Horizonte - MG. 

 

A abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” ocorrerá no dia 25 de abril, às 

10:00 horas, nas salas de reunião 6 e 7, no 10º andar do Prédio Gerais, da Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves, localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.001 10º andar do Prédio Gerais, Coordenação de Compras – 

Célula 1, após o credenciamento dos representantes dos PROPONENTES, conforme dispõe o ITEM 8 

(DO CREDENCIAMENTO) deste EDITAL. 

 

A data, o local e o horário para abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” será o dia 25 de 

abril, nas salas de reunião 6 e 7, no 10º andar do Prédio Gerais, da Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo Neves, localizada na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.001 10º andar do Prédio 

Gerais, e serão abertos após analisada a habilitação dos proponentes.  

A Comissão Especial de Licitação poderá definir nova data para a abertura dos envelopes das 

propostas comerciais, caso não seja possível concluir a análise dos documentos de habilitação, e nesse 

caso, comunicará a todos os PROPONENTES, à abertura do envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, 

observadas as condições estabelecidas neste Edital. 

 

Todas as referências de horário no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na 

documentação relativa ao certame. 

 

Os interessados em participar do certame deverão encaminhar à Comissão Especial de Licitação 

designada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA nº 9.450/2016, o recibo, constante na página 01 

deste Edital, cujas informações serão utilizadas para seu cadastramento e envio de respostas e 

informações. 

 

II. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

A presente licitação tem por finalidade a Contratação de empresa especializada, para a prestação de 

serviços com fornecimento de materiais e mão-de-obra; Na construção de terraços, bacias de captação 

de águas de enxurradas cercamento de nascentes, matas ciliares e de topo e na adequação de estradas 

vicinais, com enfoque ambiental, para o Projeto de Manejo Integrado de sub-bacias Hidrográficas do 

Rio São Francisco, porção mineira, localizadas nos Municípios indicados no Termo de Referência, 
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obedecidas às normas da ABNT, na conformidade dos projetos, especificações técnicas, quantitativos 

das planilhas de custos, memorial descritivo e demais condições estabelecidas neste Edital e em seus 

Anexos. 

 

III. DO PREÇO 

 

O valor orçado por lote é: 

 

 

 Lote 1: R$1.737.716,31 (Um milhão, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e 

trinta e um centavos), tendo a seguinte composição: 

 

LOTE 1  

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas e mini-

barragens) para retenção de 

águas de chuva 

Construção de terraços 

de curva de nível, para 

melhor absorção de água 

de chuva e contenção de 

erosão. 

Recuperação de Estradas 

vicinais (interligam a zona 

rural a zona urbana) com 

enfoque ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Belo Vale 250 10,00 6,48 

Betim 240 6,00 0,00 

Brumadinho 270 5,00 0,00 

Congonhas 50 5,00 0,00 

Igarapé 70 0,00 0,00 

Itaguara 255 6,00 0,00 

Moeda 900 4,00 0,00 

Piedade dos Gerais 255 6,00 0,00 

Piracema 168 5,00 0,00 

São Brás do Suaçuí 220 8,00 0,00 

São Joaquim de Bicas 185 4,00 0,00 

Desterro de Entre Rios 300 8,00 0,00 

Entre Rios de Minas 300 10,00 0,00 

Lagoa Dourada 260 8,00 0,00 

Resende Costa 260 8,00 0,00 

TOTAL 3.983 93 6,48 

Preço Unitário R$: 372,00 R$: 1.446,67 R$: 18.750,00 

Preço Total R$: 1.481.676,00 R$: 134.540,31 R$ 121.500,00 
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 Lote 2: R$1.947.640,68 (Um milhão, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais 

e sessenta e oito centavos), tendo a seguinte composição: 

LOTE 2  

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas e mini-

barragens) para retenção de 

águas de chuva 

Construção de terraços de 

curva de nível, para 

melhor absorção de água 

de chuva e contenção de 

erosão 

Recuperação de Estradas 

vicinais (interligam a zona 

rural a zona urbana) com 

enfoque ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de 

Fornecimento 
1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Abaeté 1.040 70,00 0,00 

Dores do Indaiá 480 18,00 0,00 

Monjolos 400 35,00 6,48 

Morada Nova de 

Minas 
500 30,00 0,00 

Paineiras 450 40,00 0,00 

Santo Hipólito 240 8,00 0,00 

Diamantina 65 1,00 6,48 

Gouveia 200 20,00 6,48 

TOTAL 3.375 222 19,44 

Valor Unitário R$ 372,00 R$ 1.446,67 R$: 19.083,33 

Valor Total R$ 1.255.500,00 R$: 321.160,74 R$: 370.979,94 
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 Lote 3: R$2.521.727,38 (Dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e sete reais 

e trinta e oito centavos); tendo a seguinte composição: 

LOTE 3 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas 

e mini-barragens) para 

retenção de águas de 

chuva. 

Construção de terraços 

de curva de nível, para 

melhor absorção de 

água de chuva e 

contenção de erosão. 

Recuperação de Estradas 

vicinais (interligam a zona rural 

a zona urbana) com enfoque 

ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Pains 220 12,00 0,00 

Araújos 240 10,00 0,00 

Bom Despacho 520 20,00 0,00 

Carmo da Mata 260 10,00 0,00 

Carmo do Cajuru 440 16,00 0,00 

Cláudio 260 8,00 0,00 

Conceição do Pará 300 10,00 0,00 

Córrego Dantas 300 10,00 0,00 

Formiga 260 10,00 0,00 

Itapecirica 230 8,00 0,00 

Leandro Ferreira 440 16,00 0,00 

Luz 300 8,00 0,00 

Moema 210 20,00 6,48 

Nova Serrana 260 8,00 0,00 

Perdigão 210 8,00 0,00 

Pitangui 210 8,00 0,00 

São Francisco de Paula 260 8,00 0,00 

São Sebastião do Oeste 440 14,00 0,00 

Tapiraí 260 10,00 0,00 

TOTAL 5.620 214 6,48 

Valor Unitário R$ 372,00 R$: 1.446,67 R$: 18.750,00 

Valor Total R$: 2.090.640,00 R$: 309.587,38 R$: 121.500,00 
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 Lote 4: R$1.870.159,57 (Um milhão, oitocentos e setenta mil, cento e cinquenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos), tendo a seguinte composição: 

LOTE 4 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

12475 27197 39799 

Construção de bacias de 

acumulação (barraginhas e 

mini-barragens) para 

retenção de águas de chuva. 

Construção de terraços de 

curva de nível, para 

melhor absorção de água 

de chuva e contenção de 

erosão. 

Recuperação de Estradas vicinais 

(interligam a zona rural a zona 

urbana) com enfoque ambiental 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de 

Fornecimento 
1,00 Unidade 1,00 Km 1,00 Km 

Florestal 200 8,00 0,00 

Fortuna de Minas 1.391 99,00 6,48 

Inhaúma 210 8,00 0,00 

Mateus Leme 600 100,00 6,48 

Pará de Minas 200 18,00 6,48 

Santana do Pirapama 260 10,00 0,00 

São Jose da 

Varginha 
220 10,00 0,00 

TOTAL 3.081 253 19,44 

Valor Unitário R$ 372,00 R$ 1.446,67 R$: 18.416,67 

Valor Total R$: 1.146.132,00 R$: 366.007,51 R$: 358.020,06 
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 Lote 5: R$383.360,00 (Trezentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta reais), tendo a seguinte 

composição: 

LOTE 5 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de 

Cercas (Nascentes) 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Matas de Topo e Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade  1,00 Km 

Betim 8 10 

Brumadinho 2 2 

Moeda 16 1 

Entre Rios de Minas 8 6 

TOTAL 34 19 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 171.700,00 R$: 211.660,00 

 

 

 Lote 6: R$365.240,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais), tendo a 

seguinte composição: 

LOTE 6 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de 

Cercas (Nascentes) 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Matas de Topo e Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade 1,00 Km 

Abaeté 5 6 

Monjolos 5 6 

Diamantina 6 1 

Gouveia 10 8 

TOTAL 26 21 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 131.300,00 R$: 233.940,00 
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 Lote 7: R$444.110,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e dez reais)¸ tendo a seguinte 

composição: 

LOTE 7 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Nascentes)) 

Serviços de Instalação e Montagem 

de Cercas (Matas de Topo e 

Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade  1,00 Km 

Araújos 10 7 

Leandro Ferreira 7 3 

Perdigão 8 8 

São Francisco de Paula 5 3 

Tapiraí 5 3 

TOTAL 35 24 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 176.750,00 R$: 267.360,00 

 

 

 Lote 8: R$406.530,00(Quatrocentos e seis mil, quinhentos e 30 reais) tendo a seguinte composição: 

LOTE 8 

Munícipio 

CÓDIGO CATMAS 

19763 19763 

Serviços de Instalação e Montagem de Cercas 

(Nascentes) 

Serviços de Instalação e Montagem 

de Cercas (Matas de Topo e 

Ciliares) 

 Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Unidade de Fornecimento 1,00 Unidade  1,00 Km 

Fortuna de Minas 25 6 

Mateus Leme 18 11 

TOTAL 43 17 

Preço Unitário: R$: 5.050,00 R$: 11.140,00 

Preço Total: R$: 217.150,00 R$: 189.380,00 
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IV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

1231 20 605 112 2004 0001 4 4 90 51 07 0 24 1 
 

 

V. DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 1% (um por cento) do 

valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da 

Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil 

expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a 

critério da contratada. 

 

Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004). 

 

A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até o fim da vigência do contrato objeto 

desta licitação, com a consequente emissão do Termo de Encerramento Físico.  

 

A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela 

CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF. 

 

A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do contrato ou de seus 

respectivos aditamentos, representando inadimplência da Contratada, sujeitando-a ás penalidades 

previstas nos art.81 ou 87 da Lei 8.666/93. 

 

Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Garantia de 

Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados. 

 

Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na 

cláusula de rescisão do contrato, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela 

CODEVASF. 

 

VI. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer 

pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à Comissão Especial de Licitação da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão - Centro de Serviços Compartilhados CSC, até o 5º (quinto) dia útil 

que anteceder a abertura da sessão da CONCORRÊNCIA.  

 

Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitação designada 

pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA nº 9.450/2016, por escrito, por meio do e-mail 

adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br.  

 

mailto:adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br
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Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, nome 

empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa 

física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

 

Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão Especial de Licitação, por escrito, por meio de e-

mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos do presente Edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei 8666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Se feita por licitante, a impugnação poderá 

ser protocolada até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 

concorrência. 

 

O interessado deverá apresentar instrumento de solicitação de impugnação direcionado à Comissão 

Especial de Licitação, a ser protocolizado junto a SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 1 - Rodovia 

Prefeito Américo Gianetti, 4.001 – Ed. Gerais – 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG 

– CEP 31.630-901 em nome do Presidente Suplente da Comissão Especial de Licitação Adilson 

Pereira de Carvalho, observado o prazo limite previsto acima, fundamentando o alegado e, se for o 

caso, juntar as provas que se fizerem necessárias. 

 

As Impugnações serão apreciadas em até 03 (três) dias úteis. 

 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 

 

As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele 

fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

 

Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

VII. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

Poderão participar da presente licitação, pessoas do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais, 

estrangeiras autorizadas a funcionar no País, que atenderem as condições de participação e habilitação 

estabelecidas neste Edital. 

 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento 

dos dados necessários à apresentação dos quantitativos de materiais a ser disponibilizado para a 

execução dos serviços, como também, equipamentos, ferramental e outros. A não verificação dessas 

dificuldades não poderá ser justificativa no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 

termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

 

Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante. 

 

Caso a licitante queira visitar os locais da execução dos serviços, se necessário acompanhamento, 

deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 7 (sete) dias úteis, por meio dos telefones (0xx31) 

3349-8123, e-mail jane@emater.mg.gov.br, devendo ser realizada nos horários de 8:00 às 12:00 e das 

13:30 às 17:00, de 2ª a 6ª feira e preencher o formulário “Modelo de Vistoria Técnica” Anexo II 

mailto:jane@emater.mg.gov.br
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A visita técnica é necessária, para conhecimento visando a correta execução do objeto licitado, porém 

a demanda não constitui fator de restrição ao caráter competitivo do certame, podendo ser a mesma 

substituída por declaração do licitante, expondo o conhecimento das condições detalhadas de cada 

local de execução do objeto.   

 

Não será permitida a participação de empresas em consórcio e nem a subcontratação total ou parcial 

dos lotes, objeto desta licitação. 

 

Não poderão participar da licitação pessoa física ou jurídica impedida por força do disposto nos Artigo 

9º e 32, parágrafos 2º e 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

As microempresas e empresas de pequeno porte, poderão participar desta licitação em condições 

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo 

apresentar declaração comprobatória (Anexo IV), sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 

estabelecidos em seu art. 3.º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar. 

 

As empresas poderão apresentar propostas para apenas um único, mais de um ou todos os lotes, 

devendo apresentar as mesmas em envelopes distintos para cada. 

 

VIII. DO CREDENCIAMENTO 

 

Para o credenciamento, o PROPONENTE deverá apresentar uma carta ou um documento indicando 

um representante, com firma reconhecida do outorgante, que terá competência para intervir em 

qualquer fase do procedimento licitatório, manifestar-se nas reuniões públicas, assinar em atas e 

demais documentos, e responder para todos os efeitos, no momento ou a posteriori, por sua 

representada, conforme modelo contido nos Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX - Modelos de 

Declarações, deste Edital. 

 

O instrumento que comprovará a representatividade do PROPONENTE será: 

▪ PARA PROCURADOR: Além da carta de credenciamento indicada no item acima, deverá ser 

apresentado documento comprobatório dos poderes de quem subscreve a carta; e.  

▪ PARA SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO:  além da carta de 

credenciamento indicada no parágrafo anterior, deverá ser apresentada cópia autenticada do Estatuto 

ou Contrato Social juntamente com a(s) alteração(ões) que comprove(m) sua capacidade de 

representação legal, com expressa previsão dos poderes para manifestar pela Empresa, dar declarações, 

receber intimação, interpor e renunciar a recurso, assim como praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome do PROPONENTE. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

 

A apresentação dos documentos acima indicados não exclui a necessidade prevista para os itens 

referentes à Habilitação. 

O representante deverá estar munido de documento hábil de identificação sendo aceitos: 

▪ Carteira de Identidade; 

▪ Passaporte; 

▪ Carteira de Trabalho; 

▪ Carteira de Motorista; 

▪ Carteiras Funcionais ou Federações Trabalhistas; 
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▪ Emitidas por órgão públicos federais, desde que contenham foto para identificação. 

 

A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou desclassificação do 

PROPONENTE, mas impedirá o seu respectivo representante de se manifestar, bem como de praticar 

qualquer outro ato inerente a esta LICITAÇÃO. 

 

As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal do PROPONENTE 

somente poderão participar da sessão como ouvintes, não podendo consignar em ata suas observações, 

rubricar documentos, nem praticar os demais atos pertinentes à LICITAÇÃO. 

 

A qualquer momento durante o processo licitatório, o interessado poderá substituir seu representante, 

desde que devidamente credenciado. 

 

Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais de um 

PROPONENTE, sendo que será admitido apenas 1(um) representante e 1 (um) suplente para cada 

empresa PROPONENTE. 

 

IX. DA ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

 

A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA COMERCIAL referentes à presente 

LICITAÇÃO deverão ser protocolizados junto a Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento - SEAPA na Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental,  localizado 

na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4.001 – Ed. Gerais – 10º andar – Bairro Serra Verde – Belo 

Horizonte/MG – CEP 31.630-901, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), 

endereçado aos cuidados da Comissão Especial de Licitação – SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 

01, até a data de 20 de Abril, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados da seguinte 

forma em sua parte externa e frontal: 

 

 

 

  

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

CONCORRÊNCIA N° 1501560 162/2015 

 

ENVELOPE N°1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

 

DATA: 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

CONCORRÊNCIA N° 1501560 162/2015 

 

ENVELOPE N°2 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

DATA: 
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Os envelopes poderão ser enviados via postal, através de Aviso de Recebimento (AR), sendo válido a 

data de entrada do documento no PROTOCOLO GERAL até 48 horas antes da abertura da Sessão 

Pública da fase de Habilitação.  

 

Toda a documentação deverá ser encadernada, rubricada e numerada sequencialmente e, ainda, conter, 

no início, um sumário das matérias com as páginas correspondentes. 

 

As informações, bem como toda a correspondência e documentos relativos à Licitação, deverão ser 

redigidos em português, idioma oficial desta Licitação, sendo toda a documentação compreendida e 

interpretada de acordo com o referido idioma. 

 

X. DOS ENVELOPES 

10.1 - ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

A documentação relativa à habilitação jurídica visa comprovar a capacidade e o desimpedimento para 

o pleno exercício das faculdades jurídicas, conforme o caso consistirá em: 

 

a)      Registro comercial da empresa; 

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

sociedades empresariais, e no caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos de eleição 

de seus atuais administradores; 

c) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova de eleição da 

diretoria em exercício. 

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

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

a atividade assim o exigir; 

e) Relação dos nomes e cargos dos diretores e/ou representantes legais do Proponente para agir sob 

o Contrato. 

 

II - REGULARIDADE FISCAL 

 

A exigência da documentação relativa à regularidade fiscal tem como finalidade comprovar a 

conformidade perante as leis fiscais e consistirá em: 

 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, a saber: 

a. A prova de regularidade fiscal perante a fazenda nacional será efetuada mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil – RFB – e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN – referente a 

todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU – por elas administrados, 

bem como contribuições previdenciárias e de terceiros ; 
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b. Estadual, mediante a apresentação de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida 

ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do 

Estado da sede da empresa; 

c. Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 

Secretaria Municipal de Fazenda da sede da Empresa. 

▪ No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a 

certidão negativa de divida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser 

apresentado. 

d) Prova de regularidade de débito relativa à seguridade social expedida pelo INSS (CND) e 

certificado de regularidade do FGTS – CRF, demonstrando situação regular no cumprimento 

de encargos sociais instituídos por lei; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

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

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 10 de Maio de 1943. 

 

III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A exigência da documentação relativa à qualificação técnica tem como finalidade comprovar a 

capacidade técnica, teórica e prática, para atender qualitativa e quantitativamente ao exigido e limitar-

se-á: 

 

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou outro 

conselho profissional competente da região a que estiver vinculada a licitante, demonstrando sua 

habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente Edital; 

 

b) Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no conselho de classe 

competente da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT ou documento correspondente, expedida(s) por estes 

conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços com características similares ao 

objeto desta licitação; 

 

c) Definem-se como serviços similares: execução ou elaboração de Projeto de Manejo Integrado 

de Sub bacias hidrográficas, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, os serviços de execução 

de obras civis de pequenas bacias de captação (pequenas barragens de terra com a finalidade de 

contenção e retenção de águas de chuvas, escavadas diretamente no solo); construção de terraceamento 

do solo (visando à contenção, proteção do solo e recuperação de erosões), e adequações de sub-trechos 

de estradas vicinais rurais e municipais (vias de acesso e caminhos de serviço), com revestimento 

primário; 

d) Entende-se por obras de barraginhas de terra, construção de terraços no solo e adequação de 

estradas vicinais rurais municipais, aqueles serviços similares aos itens abaixo, que tenham no mínimo 

os seguintes quantitativos principais estimados: 

 

 Construção de barraginhas: terão a forma semicircular, com altura média de 1,50 

m no centro da bacia até a cota do vertedor, raio mínimo de 6,00 m no nível do solo e 1,50 m no fundo 

da escavação e com aterro compactado. Toda bacia é composta de um dreno coletor (sulco) com 

comprimento, podendo chegar a 10,00 metros e um vertedor (dreno), ambos construídos somente em 

terra firme. Para as bacias locadas às margens das estradas deverão ser associadas à camalhões de base 
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larga, construídos no leito da estrada, de forma que direcionem as águas para as mesmas, mas que 

permitam o tráfego normal de veículos; 

 Readequação de Estradas Vicinais: Deverá ser realizada, quando necessário, a 

relocação ou remodelamento do leito de estradas em pontos onde as enxurradas provoquem erosão e 

arrastamento de sedimentos sobre áreas cultivadas, mananciais de água ou ambientes urbanizados.  

 Mudar o eixo da estrada, aumentando a largura e o raio das curvas visando 

melhorar a segurança, a drenagem, evitando a erosão no seu leito e facilitando o escoamento da água 

para as bacias de captação.  

 Fazer a regularização, levantamento de greide, umedecimento e compactação do 

leito das estradas visando dar estabilidade ao leito da estrada através da conformação mecânica para 

amenizar o transporte de material do leito da estrada para as valetas de drenagem, bem como para as 

bacias de captação no período chuvoso.  

 Os trechos trabalhados deverão ser revestidos com cascalho ou material 

semelhante.  

 Deverão ser abertas bacias de captação lateralmente e ao longo de declives de 

estradas ligadas ao sistema de drenagem do leito viário a fim de receberem as enxurradas, 

acumulando-as por algum tempo de modo a propiciar a infiltração lenta destas águas para o solo, 

diminuindo os efeitos da erosão e melhorando a recarga dos aquíferos subterrâneos.  

 Recuperação de erosão no leito e faixa de domínio das estradas, com 

movimentação de terra de até 5.000 metros cúbicos de terra. 

 Construção de valeta de drenagem ao longo das estradas para as barraginhas; 

 Construção de terraços no solo natural ou em solo já erodido, com altura média de 

até 0,90 metros, com extensões e áreas de ocupação variáveis com os projetos elaborados; 

 

e) Relação de equipamentos adequados e disponíveis para a execução dos serviços, em cada 

frente de trabalho, para os Lotes 1,2,3,4, admitida a equivalência, se tecnicamente viável, a juízo da 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, devendo ser indicado apenas o 

equipamento mínimo a seguir, próprio ou não, relacionado contendo: marca, potência, capacidade e 

ano de fabricação( Modelo constante no Anexo X): 

 

 01 (uma) Carregadeira de Pneus; 

 01 (um) Trator de esteira; 

 02 (dois) Caminhões Pipa; 

 01 (um) Rolo Compactador (alto propulsor, pata curta); 

 01 (um) Trator de Pneus 4X4, com arado de disco 

 02 (dois) Caminhões Basculantes 

 01 (uma) Motoniveladora; 

 

f) Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

CREA, em destaque os seguintes dados: 

 

 Local da execução 

 Nome da contratante e da pessoa jurídica contratada; 

 Nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(ais) e números de 

registro(s); 

 Relação dos serviços executados. 
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g) No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em serviços 

realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente 

regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradução 

juramentada. 

h) Declaração de procedência legal e origem de madeira fornecida conforme decreto estadual n.º 

44.903/2008, observado o anexo V.  

 

IV - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A). Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio da pessoa física. 

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

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

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

quando encerrado há mais 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 

variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

b.1). Em caso de necessidade de atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 

apresentado juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, 

assinado pelo contador. 

b.2). As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 

mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 

conforme o caso. 

b.3). O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em cópias autenticadas 

das folhas do livro Diário da Proponente (onde esses dados estão registrados), acompanhados de 

cópias autenticadas dos termos de abertura e de encerramento do respectivo livro, podendo ser 

substituído por cópias autenticadas de suas publicações em Diário Oficial da União ou do Estado 

ou em Jornal de circulação nacional. 

c). As licitantes deverão apresentar também o Anexo VII (Análise Contábil - Financeira), com todas as 

informações ali contidas, que são indispensáveis ao atendimento deste Inciso IV. 

c.1). A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG); 

c.2). Será considerada apta, financeiramente, a empresa que atingir índices mínimos maiores ou 

iguais a 1,0 referentes à Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). 

c.3). Os documentos relativos às alíneas “b” e “c”, do presente Inciso IV, deverão ser 

apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador. 

A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) é indispensável. 

d). Prova de possuir Patrimônio Líquido cujo valor seja igual ou superior ao equivalente a 10% (dez) 

por cento, do valor total estimado da contratação para cada lote, comprovado em relação à data da 

apresentação da proposta, admitida atualização na forma da lei.   

 

Juntamente com os documentos enumerados nos itens a) e b) e seus subitens deste Edital, deverão ser 

apresentadas para fins de habilitação: 

 

a) Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua 

habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; de que não foi declarada inidônea por 

qualquer órgão da Administração Pública; e de que não está impedida de licitar ou contratar com a 

Administração Pública Estadual, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO III, integrante deste Edital. 
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b) Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre os requisitos legais para 

a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento 

diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base 

no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8.º da 

IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC. conforme modelo constante do 

ANEXO IV, integrante deste Edital, 

 

 

Caso ocorra a participação de Microempresas ou Empresas de pequeno porte, deverá ser observado o 

seguinte: 

 

▪ As licitantes que se declararem microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar 123/2006, juntamente com a documentação relativa à habilitação, não poderão ser 

inabilitadas em razão de irregularidades quanto aos documentos fiscais apresentados.  

 

▪ Havendo alguma irregularidade no documento fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (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 Comissão Especial de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa, desde que observado o item anterior. 

 

▪ A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

inabilitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado a SEAPA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

A licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral do Cadastro Geral de Fornecedores da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – CAGEF, regulamentado pelo Decreto Estadual 

45.902/2012, poderá substituir os documentos nele mencionados pelo referido Certificado, desde que 

não expirado o prazo de validade. Na hipótese de os documentos nele indicados estarem com prazos 

vencidos, deverá apresentar outros com validade em vigor. 

 

10.2-ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

Carta de apresentação da Proposta Comercial, uma para cada lote, conforme modelo integrante deste 

Edital (Anexo VIII). 

 

a) O prazo de validade das propostas deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de entrega dos envelopes. 

 

b) Planilhas de Orçamento, uma para cada Lote, preparadas em conformidade com as instruções 

seguintes: 

 

c) As licitantes deverão propor preços unitários para todos os itens das Planilhas de Orçamento 

que integram o presente Edital, na mesma ordem, numeração e descrição apresentada pelo Edital. 

 

d) Os preços unitários, aplicados às respectivas quantidades das Planilhas de Orçamento, 

estabelecerão o preço total para execução das obras e serviços. Este preço absorve e exaure a totalidade 
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das despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, administração local e central, 

encargos da legislação social e trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho, 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, seguros em geral, custos relativos à 

obtenção das licenças ambientais pertinentes, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos 

e posturas municipais, estaduais e federais, custos financeiros e lucros. 

e) Os preços unitários constantes nas planilhas de custos máximos (Anexo IX- Das Planilhas 

orçamentárias) têm apenas caráter orientativo, cabendo à Proponente a responsabilidade integral por 

todos os valores apresentados em sua proposta. 

f) As Planilhas elaboradas pela Proponente, deverão, sob pena de desclassificação, manter 

absoluta fidelidade com as referenciais do Edital, no que se refere a itens, códigos, quantitativos, 

unidades e descrição dos serviços. 

 

Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada em cartório ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial, de forma ordenada, numerados e de modo a permitir maior 

rapidez na conferência e exame pertinente; 

 A Comissão Especial de Licitação poderá autenticar fotocópias de documentos, durante 

a reunião de abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos respectivos originais; 

 

XI. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1. ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

Os Envelopes de que tratam o item 10.1. Serão recebidos no local, dia e hora indicados no preâmbulo 

deste Edital; 

 

Os trabalhos de recebimento dos Envelopes, contendo a "Habilitação" e a "Proposta Comercial", bem 

como a realização da presente licitação e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pela Comissão 

Especial de Licitação designada pela resolução SEPLAG/SEAPA n° 9.450/2016; 

 

O Envelope nº 1 – “Habilitação” será aberto e rubricado pelos representantes da CEL e das Licitantes, 

ficando à disposição dos interessados, para fins de vistas, por prazo não superior a 01 (um) dia, após a 

abertura da proposta, no horário do expediente de trabalhos da SEAPA/CSC; 

 

Os Envelopes nº 2 - "Proposta Comercial" deverão ser rubricados, em seus fechos, pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes das Licitantes, e permanecerão em poder e sob guarda da 

Comissão, fechados, até a completa avaliação e julgamento dos documentos de Habilitação; 

 

Da sessão pública “Abertura dos Envelopes da Habilitação” Edital, bem como daquela que for 

convocada para abertura das Propostas Comerciais, serão lavradas atas em que se consignarão 

eventuais reclamações ou ressalvas das Licitantes. Estas atas serão assinadas pelos membros da 

Comissão e representantes das Licitantes presentes àquelas sessões; 

 

Qualquer tentativa de uma Licitante, direta ou indiretamente, de influenciar a Comissão de Licitação, a 

SEPLAG E/OU A SEAPA quanto ao processo em curso, à avaliação e comparação das propostas e à 

tomada de decisões para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta, 

sem prejuízo de outras penalidades cabíveis; 
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No julgamento da documentação de habilitação ou de proposta, a Comissão de Licitação poderá, a seu 

critério, solicitar assessoramento técnico a órgão ou profissional especializado, conforme facultado no 

Artigo 38, Inciso VI e Art. 43, Parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8666/93. 

 

11.2 EXAME E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

No local, dia e horário definidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação, depois de 

recebidos os envelopes – Habilitação e Proposta Comercial - procederá ao que se segue: 

 

a) Abertura do envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO das licitantes; 

b) Os documentos de HABILITAÇÃO serão rubricados pela Comissão de Licitação, que os submeterá 

à análise e rubrica dos representantes das licitantes presentes; 

c) Manter-se-ão inviolados os envelopes de Proposta Comercial, devidamente rubricados em seus 

lacres pelos presentes à sessão de Habilitação, permanecendo sob a guarda da Comissão de Licitação; 

d) A sessão, de que trata este item, será encerrada após estes procedimentos para que a Comissão de 

Licitação possa proceder à análise detalhada dos documentos de HABILITAÇÃO. 

A Comissão de Licitação, examinará os documentos do Envelope de HABILITAÇÃO, de cada 

licitante, e lavrará a correspondente ata, após o que divulgará aos representantes das licitantes. 

 

 

Os envelopes contendo as Propostas Comerciais das licitantes inabilitadas, devidamente lacrados e 

rubricados, serão devolvidos aos respectivos representantes, na sessão da abertura da Proposta 

Comercial. 

 

a) Caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o Envelope contendo sua Proposta 

Comercial, na Sessão Abertura da Proposta Comercial, ou não o retire no prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis após a data de homologação da licitação, o mesmo será fragmentado. 

 

Será considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 

relacionados no item 10.1 (Habilitação) do presente Edital, ou apresentá-lo(s) em desacordo com as 

exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, ou afrontar qualquer outra condição editalícia. 

 

 

11.3. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

As "Propostas Comerciais" das Licitantes habilitadas serão abertas em sessão pública, sendo facultado 

a presença dos representantes das mesmas; 

 

A Comissão de Licitação examinará as propostas das Licitantes para determinar se as mesmas estão 

completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e 

rubricados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

A Comissão de Licitação poderá desprezar eventual discrepância, informalidade ou irregularidade de 

menor importância de uma proposta, desde que não prejudique ou afete a classificação das demais 

licitantes. 

 

a)      Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço total fixado 

na Proposta Comercial da Licitante; 
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b) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação 

do preço unitário pela quantidade, prevalecerá o valor unitário e o valor total será corrigido; 

c) Se houver discrepâncias entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, 

prevalecerão os valores descritos por extenso. 

d) Erros ou distorções em qualquer preço ou componentes de preço, que impliquem no acréscimo 

do preço fixado na Proposta Comercial da Licitante não serão considerados. 

Ocorrendo a hipótese de eventual discrepância, informalidade ou irregularidade, a Licitante deverá 

honrar o preço fixado em sua proposta comercial, sob pena de desclassificação. 

 

Serão desclassificadas as propostas que: 

a. Contiverem quaisquer limitações, reservas ou condições em desacordo com este Edital e seus 

Anexos; 

b. Forem apresentadas de maneira incompleta; 

c. Forem apresentadas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, observado o disposto 

Art. 48 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

d. Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação e qualificação do material 

oferecido; 

e. Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

f.  Apresentarem preço superior ao valor total estimado para cada um dos lotes ora licitados.  

 

Caso todas as Propostas sejam desclassificadas, a Contratante poderá fixar um prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de novas propostas pelas Licitantes, escoimadas as causas da 

desclassificação, conforme o Art. 48, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 

Havendo empate entre duas ou mais propostas, sem a preferência para microempresas ou empresas de 

pequeno porte, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 

convocadas, vedado qualquer outro processo. 

 

No caso de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 

123, de 14 de dezembro de 2007, e do Decreto Estadual nº 44.630, de 3 de outubro de 2007, deverão 

ser observados os seguintes privilégios, como critério de desempate: 

 

▪ Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao melhor preço. 

▪ O privilégio de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma: 

 

a) Ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto a 

seu favor; 

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de preço inferior, na 

forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

de empate, observada a ordem classificatória para o exercício do direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

d) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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o O prazo para as licitantes apresentarem nova proposta será de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado a partir da data da notificação efetuada pela Comissão. 

 

A Comissão de Licitação encaminhará para homologação da autoridade superior o resultado de 

julgamento das propostas, indicando a Licitante vencedora que será convocada para assinatura do 

Contrato. 

 

Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o 

MENOR PREÇO POR LOTE, respeitado os valores máximos, unitários e global, orçado, para 

execução das obras/serviços/fornecimento objeto deste Edital. 

 

 

XII. DO PAGAMENTO 

 

Os pagamentos das faturas e ou notas fiscais, devidamente atestadas pela Fiscalização da SEAPA, 

referentes às medições dos serviços realizados, serão efetuados em moeda corrente nacional, 

diretamente à Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, sempre contados a partir da data final do 

período de execução dos serviços em cada município; 

 

a) As medições deverão contemplar todos os serviços efetivamente programados (conforme termo de 

referência) e executados em cada município, registrados com relatório fotográfico emitido pela 

Ruralminas, e termo de recebimento parcial assinado pela Ruralminas, EMATER-MG, SEAPA e a 

Contratada ou seja os pagamentos serão realizados por município com todo serviço concluído por 

Lote. 

b) A Contratada fica obrigada a comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade com o sistema de 

seguridade social e com o CREA/MG, por meio da apresentação da ART de execução de obras, 

perante a SEAPA; 

c) Quando na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na(s) 

planilha(s), o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pela SEAPA, 

incorporado ao contrato mediante Termo Aditivo. 

O valor das medições será obtido mediante a aplicação dos preços unitários, constantes das Planilhas 

de Preços da proposta da Licitante vencedora, parte integrante do Contrato, às quantidades de serviços 

executados, com comprovação devidamente atestada pela RURALMINAS e supervisão da SEAPA. 

 

No caso de atraso de pagamento, a Contratante pagará atualização financeira, aplicando-se o IGP-M, a 

partir do mês de adimplemento da obrigação até o mês do último índice publicado, nos termos do Art. 

40, Inc. XIV, Alínea "c", combinado com o Art. 55, Inc. III da Lei 8.666/93. 

 

XIII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de 

condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de 

acordo com o disposto na Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos artigos 38 a 43 do 

Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 
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Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de 

inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes 

percentuais: 

 

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, sobre o valor dos serviços 

previstos no cronograma físico não executados;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 

reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma físico não 

executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual 

por culpa da CONTRATADA. 

e) As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a 

situação descrita nos itens f) e g). 

f) O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto para execução dos serviços 

será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no subitem a).  

g) Verificado o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, 

para sanar a irregularidade. 

h) Persistindo a irregularidade prevista no item f), até a medição mensal subsequente, a 

CONTRATADA ficará sujeito ao pagamento da multa prevista no item c, que substituirá aquela 

constante do item a). 

 

Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pela SEAPA de Ordens de Início, 

Reinício ou Paralisação de Serviços. 

 

As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 

dias. 

 Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo 

administrativo punitivo, seguido de notificação para defesa, em conformidade com o disposto 

nos artigos 38 a 43 do Decreto 45.902/2012, submetida a aplicação das sanções à decisão do 

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento salvo na hipótese de aplicação de 

sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva de Secretário de Estado, ou de 

autoridade a ele equivalente, nos termos da lei.  

 

As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria da SEAPA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

contado a partir do trânsito em julgado, na esfera administrativa. 

 

Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo CONTRATANTE ou resultante de fato superveniente excepcional e 

imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, 

guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características. 
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As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de 

registro no Diário de Obras realizado pela Fiscalização. 

 

XIV. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços objeto desta licitação serão executados, mediante a expedição de Ordem de Serviços pela 

SEAPA em conformidade com os lotes 1 a 8. Os serviços serão implementados nos locais indicados 

pela Contratante, em sub-bacias hidrográficas relacionadas no Anexo I deste Edital, formadoras dos 

afluentes mineiros do Rio São Francisco, nos municípios descritos acima, mediante Ordens de 

Serviços, onde constará a descrição dos serviços específicos para cada localidade, segundo os itens 

constantes das Planilhas de Orçamento cotadas pela Contratada. 

 

A Contratante emitirá Ordem de Serviço por Lote e Município, conforme termo de referência. 

 

 

XV. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Das decisões proferidas durante a licitação, cabe Recurso a Comissão Especial de Licitação nos 

seguintes casos: 

 

Habilitação ou inabilitação de licitante;  

Julgamento das propostas; 

Anulação ou revogação da licitação; 

 

Das decisões proferidas durante a execução do objeto, cabe recurso a Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento nos seguintes casos: 

 

Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art.79 da Lei 8.666/93; 

Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 

O prazo para interposição de recurso, em relação aos atos mencionados no item anterior, é de 05 

(cinco) dias úteis contados da intimação. 

Entende-se como dia útil o de normal expediente na SEPLAG/SEAPA.  

 

A intimação será feita, obrigatoriamente, através de publicação no Diário Oficial do Estado, exceto no 

caso da advertência e multa de mora, em que será pessoal ou por meio de correspondência registrada, 

assegurada vista imediata do processo ao interessado. 

A intimação, no caso previsto nas alíneas “a” e “b” da fase de licitação, poderá ser feita por 

comunicação direta ao licitante, se devidamente representado na reunião em que for adotada a decisão.  

 

O recurso interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” da fase da licitação terá efeito suspensivo. 

Pode a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos 

demais recursos interpostos eficácia suspensiva.  

 

Da interposição de recurso serão intimados os demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 

05 (cinco dias úteis). 
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O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão ou autoridade que praticou 

o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

XVI. DO CONTRATO 

 

16.1 - REGIME DE CONTRATAÇÃO  

 

 

A licitante vencedora assinará contrato com a SEAPA, no regime de empreitada por preços unitários, 

em conformidade com a legislação vigente, este edital, seus anexos.  

 

PRAZOS  

O prazo para assinatura do contrato é de cinco dias úteis, contados da data da ciência da convocação 

feita pela SEAPA. 

O prazo de execução dos trabalhos será de até de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados da data 

de entrega da Ordem de Início. O prazo de execução é possível de prorrogação, caso ocorra algum dos 

motivos citados no art 57 § 1º - inciso I a VI, da Lei nº 8.666/93. 

 Ocorrendo prorrogação de prazo de execução, não serão considerados saldos de valores 

contratuais remanescentes do período anterior.  

 

O prazo para início dos serviços é de quinze dias a partir da data estabelecida na Ordem de Início, a ser 

entregue pela SEAPA. 

 

O prazo de vigência do contrato é de 300 (trezentos) dias, contados da data de sua publicação do 

Diário Oficial do Estado.  

 

16.2 - VALOR CONTRATUAL 

 

O valor do contrato será igual ao valor da proposta vencedora para cada lote. 

 

 

16.3 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

O contrato poderá ser alterado, observado o disposto no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

 A alteração de quantitativo, acréscimo ou redução, só será permitida após aprovação da 

Diretoria Técnica da SEAPA à vista de justificativa técnica e econômica, respeitado o limite 

legal, na forma da legislação vigente. 

 

 
 

16.4 - PREÇOS UNITÁRIOS 

 

Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais e constituem a única remuneração pela 

execução dos trabalhos contratados. 

 

Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento ou pessoal paralisado. 
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Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na 

planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pelo SEAPA, incorporado 

ao contrato mediante Termo de Aditamento. 

 

16.5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

a) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro funcional, profissional de nível 

superior, habilitado e devidamente registrado no CREA ou conselho de classe competente, detentor de 

atestados de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar, emitidos 

pelos Conselhos Profissionais competentes, que comprove responsabilidade pela execução de serviço 

de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, conforme alínea “b” 

deste subitem; 

 

b) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro funcional; 

1) O Empregado; 

2) O Sócio; 

3) O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 

c) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de 

empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro 

da licitante, cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da 

anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços; 

d) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato 

constitutivo da mesma; 

e) Declaração do(s) profissional(ais) aceitando a participação na execução do serviço como 

responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Pode-se acumular a responsabilidade 

técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado 

acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional pode ser 

substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf. 

f) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

 

▪ Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos 

necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos;  

▪ Manter vigilância permanente no canteiro de obra; 

▪ Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e Conservação de toda a 

parte executada; 

▪ Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se 

fizerem necessários nos serviços e obras executados; 

▪ Permitir e facilitar à Fiscalização da RURALMINAS, a inspeção das obras ou serviços no 

horário normal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas; 

▪ Providenciar a confecção e a colocação de placas de identificação da obra, conforme modelos 

fornecidos pela RURALMINAS, nos locais indicados pela Fiscalização; 

▪ Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 

atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo 

as medidas adequadas;  
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▪ Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o Responsável 

Técnico respectivo; 

▪ Zelar pela total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;  

▪ Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários e 

trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato junto 

ao CREA/MG; 

▪ Encaminhar a SEAPA, até cinco (05) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia  da  

Anotação da Responsabilidade  Técnica da obra junto ao CREA/MG; 

▪ Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização da 

RURALMINAS; 

▪ Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-lo junto 

à Fiscalização da RURALMINAS, durante toda a jornada diária de trabalho; 

▪ Retirar ou substituir, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas qualquer funcionário que não 

esteja atendendo a contento às exigências da Fiscalização da RURALMINAS, anotando o fato no 

Diário de Obra. 

▪ Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato. 

 

16.6 - NORMAS AMBIENTAIS 

 

A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se 

pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes da execução do contrato, 

nos termos da legislação ambiental. 

 

A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das 

multas decorrentes das infrações à legislação ambiental. 

 

16.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do contrato deverá ser acompanhada pela SEAPA e fiscalizada in loco por representante 

da RURALMINAS, especialmente designado, ainda que acompanhados por equipe de apoio. 

 

O responsável técnico da CONTRATADA emitirá documento declaratório de qualidade dos serviços 

executados; 

 

16.8 - DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 

 

O objeto do contrato será recebido pela SEAPA, provisória e definitivamente, nos termos do art. 73 da 

Lei Federal no. 8.666/93; 

 

O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conforme estabelecido 

nos parágrafos 3º e 4º do art. 73 da mesma Lei. 

 

16.9 - DA RESCISÃO 

 

O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, 

observadas as disposições contidas nos Artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação a CONTRATADA, deverá 

ser entregue a documentação relativa aos serviços executados, que, se aceitos pela Fiscalização, serão 

pagos pela SEAPA, deduzidos os débitos existentes. 

 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

No interesse da Administração Pública, a Secretaria de Planejamento e Gestão em conjunto com a 

SEAPA poderá anular ou revogar a presente licitação, no todo ou em parte, mediante fundamentação, 

sem que caiba às licitantes nenhum tipo de indenização. 

 

O protocolo das propostas implica na aceitação integral e irretratável da legislação pertinente e dos 

termos do edital, seus anexos e demais instruções de processo, bem como a observância dos 

regulamentos administrativos e das normas técnicas, independentemente da declaração expressa por 

parte da Licitante. 

 

Uma vez findo o prazo de protocolo dos documentos e propostas na sede da SEPLAG, não serão 

admitidas quaisquer retificações da documentação apresentada, nem a participação de proponentes 

retardatários.  

 

As empresas poderão participar das reuniões com um único representante, que será aquele identificado 

em carta de apresentação ou procuração, com a firma do signatário reconhecida em cartório, que 

credenciará a pessoa física para responder pela participante, praticando todos os atos necessários ao 

desenvolvimento do processo de licitação, incluindo rubricar todos os documentos e proposições 

apresentadas. 

 

Nos casos em que a representação se faça através de Diretor ou Sócio da Empresa, fica dispensada a 

apresentação do documento mencionado no subitem anterior, desde que tal situação seja comprovada 

por meio de instrumento legal. 

 

Todos os documentos apresentados pelas empresas deverão estar rubricados por seu representante 

legal ou procurador especialmente constituído. 

 

As empresas que retirarem o Edital através do site deverão comunicar à CEL, informando: a razão 

social completa da empresa; endereço, nº e-mail, telefone; e-mail e nome do representante legal da 

empresa. Estes dados são necessários para que possamos comunicar eventuais modificações no Edital 

ou resposta a consulta formulada. 

 

Quaisquer informações complementares sobre os termos deste Edital e seus Anexos poderão ser 

obtidas junto a Comissão Especial de Licitação - CEL, no horário de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 

horas, com os seguintes servidores: 

 

▪ Adilson Pereira de Carvalho: adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br   

▪ Erick Luandy da Silva Vasconcelos: Erick.vasconcelos@planejamento.mg.gov.br  

 

Belo Horizonte,            de         de 2016 

 

 

mailto:adilson.carvalho@planejamento.mg.gov.br
mailto:Erick.vasconcelos@planejamento.mg.gov.br
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CYNTIA BOTELHO VALLE 

 

 

 

 

GESTORA DO NÚCLEO DE COMPRAS 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
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ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSÍDIOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE 

CONSERVAÇÃO DE SOLOS PARA SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BACIA DO RIO SÃO 

FRANCISCO PORÇÃO MINEIRA 
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CONDIÇÕES, NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E DEFINIÇÕES GERAIS DE TRABALHOS 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de engenharia, com 

fornecimento de materiais e mão-de-obra, na construção de terraços, bacias de captação de águas de 

enxurradas e cercas e na adequação de estradas, para o Projeto de Manejo Integrado de sub-bacias 

hidrográficas, em áreas selecionadas na bacia do Rio São Francisco. Sendo as obras realizadas 

conforme TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS e NORMAS da ABNT. 

 

1 - Mapa dos quantitativos por lote e por município 

 

1.1 - LOTE 1  

Munícipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Construção de Bacias de 

Captação de Água de Chuva 

(ud) 

Construção de 

Terraços (km) 

Adequação de 

Estradas (km) 

Belo Vale 250 10,00 6,48 

Betim 240 6,00 0,00 

Brumadinho 270 5,00 0,00 

Congonhas 50 5,00 0,00 

Igarapé 70 0,00 0,00 

Itaguara 255 6,00 0,00 

Moeda 900 4,00 0,00 

Piedade dos Gerais 255 6,00 0,00 

Piracema 168 5,00 0,00 

São Brás do Suaçuí 220 8,00 0,00 

São Joaquim de Bicas 185 4,00 0,00 

Desterro de Entre Rios 300 8,00 0,00 

Entre Rios de Minas 300 10,00 0,00 

Lagoa Dourada 260 8,00 0,00 

Resende Costa 260 8,00 0,00 

TOTAL 3.983 93 6,48 

  



 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Centro de Serviços Compartilhados 

 

 

Centro de Serviços Compartilhados - Edifício Gerais -13° Andar- 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, Bairro Serra Verde, nº 4001 - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901 
38 

1.2 - LOTE 2  

Munícipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Construção de Bacias de 

Captação de Água de Chuva  

(ud) 

Construção de 

Terraços (km) 

Adequação de 

Estradas (km) 

Abaeté 1.040 70,00 0,00 

Dores do Indaiá 480 18,00 0,00 

Monjolos 400 35,00 6,48 

Morada Nova de Minas 500 30,00 0,00 

Paineiras 450 40,00 0,00 

Santo Hipólito 240 8,00 0,00 

Diamantina 65 1,00 6,48 

Gouveia 200 20,00 6,48 

TOTAL 3.375 222 19,44 

    1.3 - LOTE 3  

Munícipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Construção de Bacias de 

Captação de Água de Chuva  

(ud) 

Construção de 

Terraços (km) 

Adequação de 

Estradas (km) 

Pains 220 12,00 0,00 

Araújos 240 10,00 0,00 

Bom Despacho 520 20,00 0,00 

Carmo da Mata 260 10,00 0,00 

Carmo do Cajuru 440 16,00 0,00 

Cláudio 260 8,00 0,00 

Conceição do Pará 300 10,00 0,00 

Córrego Dantas 300 10,00 0,00 

Formiga 260 10,00 0,00 

Itapecirica 230 8,00 0,00 

Leandro Ferreira 440 16,00 0,00 

Luz 300 8,00 0,00 

Moema 210 20,00 6,48 

Nova Serrana 260 8,00 0,00 

Perdigão 210 8,00 0,00 

Pitangui 210 8,00 0,00 

São Francisco de Paula 260 8,00 0,00 

São Sebastião do Oeste 440 14,00 0,00 

Tapiraí 260 10,00 0,00 

TOTAL 5.620 214 6,48 
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1.4 - LOTE 4  

Municipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Construção de Bacias de 

Captação de Água de Chuva  

(ud) 

Construção de 

Terraços (km) 

Adequação de 

Estradas (km) 

Florestal 200 8,00 0,00 

Fortuna de Minas 1.391 99,00 6,48 

Inhaúma 210 8,00 0,00 

Mateus Leme 600 100,00 6,48 

Pará de Minas 200 18,00 6,48 

Santana do Pirapama 260 10,00 0,00 

São Jose da Varginha 220 10,00 0,00 

TOTAL 3.081 253 19,44 

    

Total Geral             (lotes 

1+2+3+4) 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Construção de Bacias de 

Captação de Água de Chuva  

(ud) 

Construção de 

Terraços (km) 

Adequação de 

Estradas (km) 

16.059 782 51,84 

 

 

1.5 - LOTE 5 

Município 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Proteção de nascentes (ud) 
Proteção de matas de topo e 

ou ciliares - cercamento (km) 

Betim 8 10 

Brumadinho 2 2 

Moeda 16 1 

Entre Rios de Minas 8 6 

TOTAL 34 19 

 

   

1.6 - LOTE 6 

Municipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Proteção de nascentes (ud) 
Proteção de matas de topo e 

ou ciliares - cercamento (km) 

Abaeté 5 6 

Monjolos 5 6 
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Diamantina 6 1 

Gouveia 10 8 

TOTAL 26 21 

   1.7 - LOTE 7 

Municipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Proteção de nascentes (ud) 
Proteção de matas de topo e 

ou ciliares - cercamento (km) 

Araújos 10 7 

Leandro Ferreira 7 3 

Perdigão 8 8 

São Francisco de Paula 5 3 

Tapiraí 5 3 

TOTAL 35 24 

   1.8 - LOTE 8 

Municipio 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Proteção de nascentes (ud) 
Proteção de matas de topo e 

ou ciliares - cercamento (km) 

Fortuna de Minas 25 6 

Mateus Leme 18 11 

TOTAL 43 17 

 

Total Geral             (lotes 5+6+7+8) 

Quantitativo de serviço/obra por atividade 

Proteção de nascentes (ud) 
Proteção de matas de topo e ou 

ciliares - cercamento (km) 

138 81 

 

1.9 - COORDENADAS DAS SUB-BACIAS POR MUNICÍPIO 

 

Município Sub-bacia Lat Long  

 Abaeté Córrego do Vinhático 19°15'59,25" 4524º16,53"  

Araújos Córrego da Cachoeira Alta 19°57'12" 45°09'51,2"  

Arinos Córrego São Gonçalo 15°32'13,5" 46°11'42,0"  

Belo Vale Rio Paraopeba 20º19'54,55" 44º04'07,5"  

Betim Córrego do Paiol 19°57'56,34" 44°14'28,82"  

Bom Despacho Rio Picão 19°32'24,52" 45°14'46,92"  

Brumadinho Córrego do Forro 20°10'30,63" 44°12'56,62"  
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Município Sub-bacia Lat Long  

Carmo da Mata Córrego Caxambu 20°34'54,32" 44°51'33,63"  

Carmo do Cajuru Ribeirão do Empanturrado 20°10'54,90" 44°44'55,42'  

Cláudio Sub Bacia de Cláudio 20°27'26,5" 44°43'16,8'  

Conceição do Pará Ribeirão da Prata 18°48'47" 44°53'02"  

Congonhas Ribeirão Macaquinhos 20°30'59,81" 43°49'59,81"  

Córrego Dantas Córrego da Anta 19°49'31" 45°54'33"  

Desterro de Entre Rios Córrego do Estivado 20°29'9,45" 44°18'38,15"  

Diamantina Córrego do Batatal 18°16'31,7' 43°47'22,3'  

Dores do Indaiá Córrego das Antas 19°35'19,33" 45°25'37,73"  

Dores do Indaiá Córrego d' Antas 19°35'27,25" 44°39'5,1"  

Entre Rios de Minas Córrego da Barrinha 20°42'18,03" 44°04'14"  

Florestal Ribeirão Camarão 19°52'56,08" 44°25'1,66"  

Formiga Ribeirão São Domingos 20°18'44" 45°28'12"  

Fortuna de Minas Córrego Três Barras 19°37'44,5" 44°28'24,52"  

Fortuna de Minas Córrego Três Barras 19º37'44.52" 44º28'24.52"  

Gouveia Córrego da Bilia e do Espinho 18° 33' 03" 43° 14' 31"  

Igarapé Córrego do Batatal 20°3' 58,10" 44° 20' 33,79"  

Inhaúma Sub Bacia de Inhaúma 19°27'01,2" 44° º24' 0,9"  

Itaguara Córrego Catuá 20° 23' 0,69" 44° 26' 21,27"  

Itapecirica Sub Bacia do Município de Itapecirica 20° 29' 25,56" 45° 6' 1,48"  

Lagoa Dourada Córrego Cachoeira dos Forros 17° 47' 19,6" 46° 32' 18,6"  

Leandro Ferreira Ribeirão Areias 19° 23' 20,49" 45° 0' 39,55"  

Luz Córrego da Velha 19° 48' 24,38" 45° 40' 56,33"  

Mateus Leme Ribeirão Serra Azul 19° 59' 18,53" 44° 20' 36,99'  

Moeda Afluentes Paraopeba 20º20' 23,7" 43º 58' 27,4"  

Monjolos Córrego do Ciríaco 18° 15' 6,98" 44° 4' 38,6" 

Monjolos Córrego Círiaco 18° 19' 30" 44° 07' 00" 

Nova Serrana Córrego Barretos 19° 52' 50,92" 44° 55' 47,32" 

Paineiras Córrego João Alves 18° 50' 21,6" 45° 33' 21,7" 

Pains Córrego do Angu 20° 24' 17,10" 45° 39' 41,39" 

Pará de Minas Ribeirão da Paciência 19° 52' 41,98" 44° 35' 35,56" 

Perdigão Ribeirão Perdigão 19° 57' 30,5" 45° 05' 00,9" 

Piracema Ribeirão da Chácara 20° 29' 13,17" 44° 28' 13,17" 

Pitangui Córrego do Coqueiro 19° 37' 47,39" 44° 48' 42,07" 

Santana do Pirapama Córrego dos Gerais 10º00' 54" 44º02' 34,2"  

Santo Hipólito Córrego Caquende 18° 25' 10,23" 44° 11' 12,46'  

São Francisco de Paula Córregos do Cacau da Mata do Cintra 20° 36' 34,89" 45° 0' 51,12"  

São Joaquim de Bicas Córrego do Elias 20° 4' 22,03 44° 14' 30,95' 

São Jose da Varginha Córrego Cana o Reino 19° 39' 21,24" 44° 35' 4,65" 

São Sebastião do Oeste Ribeirão São Pedro 20° 14' 23,78" 44° 55' 41,97" 

Tapiraí Ribeirão Bonsucesso 19° 54' 13,4" 46° 08' 15,3" 

 

2 – Especificações técnicas de cada serviço/obra 

 

2.1 - Construção de Bacias de Captação de Águas de Enxurradas. 
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ESPECIFICAÇÃO Unid 

 

Ud 

Construção de bacias de captação de água de enxurrada com 1,50 m de profundidade no 

centro da bacia até a cota do vertedor, raio mínimo de 6,00 metros no nível do solo, 

aterro compactado. O vertedor deverá ser construído em solo natural e firme. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Toda bacia é composta de um dreno coletor (sulco) com comprimento podendo chegar a 

10,00 metros e um vertedor (dreno), ambos construídos somente em terra firme. A face 

da bacia que recebe as águas tem que ser suavizada para evitar erosão e permitir a 

entrada e a saída de animais quando for o caso. Para as bacias locadas às margens das 

estradas deverão ser associadas à camalhões, construídos no leito da estrada, de forma 

que direcionem as águas para as mesmas, mas que permitam o tráfego normal de 

veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Construção de Terraços. 
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ESPECIFICAÇÃO Unid 

Construção de terraços que se dará conforme especificações a seguir: A distância dos 

terraços será em função da declividade e textura do terreno e será definido pelo técnico. A 

dimensão da base do terraço será também definida conforme critérios técnicos. Podendo 

variar de 3,00 a 6,00 m – sendo classificado de base média. 

 

 
Para construir esse terraço, corta-se a terra, dos dois lados, lavrando-a para o centro, de 

modo a formar um camalhão entre dois canais. Este terraço apresenta canal mais largo e 

raso, há uma maior capacidade de armazenamento que o terraço tipo Nichols.  

A capacidade de armazenamento deste terraço é determinada predominantemente pela 

seção resultante da confecção do camalhão, sendo a profundidade mínima de 0,80 m. 

A construção se dará conforme especificações dos desenhos acima e fotografias abaixo. 

Sempre que necessário, proceder a suavização dos taludes. 

 

Km 

 
 

 

 

2.3 – Construção de Cercas 
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ESPECIFICAÇÃO Unid 

a) Construção de Cercas para Proteção de Matas Ciliares e de Topo de Morro. 

Esta cerca tem objetivo de proteção de áreas de preservação permanente (APPs), portanto 

a área cercada deve ficar 100% vedada de modo a não permitir a entrada de animais 

domésticos, em especial: bovinos, caprinos e ovinos. 

 

Esticador (mourões) de eucalipto tratado, diâmetro de 0,18 a 0,21 m. Altura 2,50 m. 

Profundidade enterrada de 0,90 m, mais 1,60 m de altura externa. Estes mourões deverão 

estar distantes, no máximo, 100,00 metros entre si quando em linha reta, nas curvas, 

cantos e depressões. Truques, escoras ou estaios deverão ser colocados onde necessário 

sendo, no mínimo, no inicio, nas curvas ou cantos e no final da cerca. Em depressões nos 

terrenos colocar, além do esticador, postes, balancins e mais fios de arame além do 

padrão normal da cerca de modo a proceder a vedação desejada. Os esticadores para 

receber um “talho” de modo a permitir a fixação perfeita das escoras. 

 

Mourões (estacas) de eucalipto tratado. Diâmetro de 0,10 a 0,13 m na parte mais fina 

(superior). Altura 2,20 m total – profundidade enterrada de 0,60 m, mais 1,60 m de altura 

externa. Estes mourões deverão estar a 6,00 metros entre si. 

 

Distanciadores (Balancins) com camada pesada de zincagem diâmetro de 0,0034 m. 

Altura 1,20 m, estando a 0,40 m do chão, preso nos cinco fios de arame farpado e 

amarrados no 1°, 3° e 5°. Estes deverão está distantes 2,0 metros entre si, considerando 

inclusive os mourões e esticadores. Para fixa-los, deve-se começar o encaixe em forma de 

enroscar, a  partir do 2° fio de cima para baixo. Fazer o acabamento de modo ‘Y” 

formado pela parte de cima do balancim encaixe embaixo do arame mais alto e se faça e 

enrolamento das pontas uma sentido contrário a outra, neste arame mais da cerca. No fio 

de arame mais baixo fazer o enrolamento das pontas do balancim, também enrolando as 

pontas uma em sentido contrário da outra. No fio do meio fazer fixação do balancim 

fazendo amarrio com um arame liso. 

 
Arame Galvanizado classe 250 tipo A, diâmetro de 1,60 mm, espaçamento entre farpas 

de 125 mm. Tração mínima de ruptura 350 Kgf. Estes deverão estar na seguinte 

Km 
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disposição: 

1° fio: - o mais abaixo: 40 cm do chão 

2° fio: 25 cm do 1° 

3° fio: 25 cm do 2° 

4° fio: 30 cm do 3° 

5° fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabeça) do mourão.  

Grampos galvanizados – zincagem pesada, polidos dimensões: 1 x 9. 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO Unid 

b) Construção de Cercas para Proteção de Nascentes 

 

Esta cerca tem objetivo de proteção de áreas de preservação permanente (APPs), portanto a 

área cercada deve ficar 100% vedada de modo a não permitir a entrada de animais 

domésticos, em especial: bovinos, caprinos e ovinos. 

 

Esticador (mourões) de eucalipto tratado, diâmetro de 0,17 a 0,20 m. Altura 2,50 m. 

Profundidade enterrada de 0,90 m, mais 1,60 m de altura externa. Estes mourões deverão 

estar distantes, no máximo, 100,00 metros entre si quando em linha reta e nas curvas e/ou 

cantos. Truques, escoras ou estáios deverão ser colocados onde necessários, sendo 

imprescindíveis nos inícios, cantos, depressões do terreno, curvas e no final. Em 

depressões nos terrenos colocar, além do esticador, postes, balancins e mais fios de arame 

além do padrão normal da cerca de modo a proceder a vedação desejada. Os esticadores 

para receber as escoras devem receber um “talho” de modo a permitir a fixação perfeita das 

escoras. 

 

Mourões (estacas) de eucalipto tratado. Diâmetro de 0,10 a 0,13 m na parte mais fina 

(superior). Altura 2,20 m total – profundidade enterrada de 0,60 m, mais 1,60 m de altura 

externa. Estes mourões deverão estar 6,00 metros entre si. 

 

Distanciadores (Balancins) com camada pesada de zincagem diâmetro de 0,0034 m. 

Altura 1,20 m, estando a 0,40 m do chão, preso nos cinco fios de arame farpado e 

amarrados no 1°, 3° e 5°. Estes deverão está distantes 2,0 metros entre si, considerando 

inclusive os mourões e esticadores. Para fixa-los, deve-se começar o encaixe em forma de 

enroscar, a  partir do 2° fio de cima para baixo. Fazer o acabamento de mdo o ‘Y” formado 

pela parte de cima do balacim encaixe embaixo do arame mais alto e se faça e enrolamento 

das pontas uma sentido contrário a outra, neste arame mais da cerca. No fio de arame mais 

baixo fazer o enrolamento das pontas do balancim, também enrolando as pontas uma em 

sentido contrário da outra. No fio do meio fazer fixação do balancim fazendo amarrio com 

um arame liso. 

Und 
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Arame Galvanizado classe 250 tipo A, diâmetro de 1,60 mm, espaçamento entre farpas de 

125 mm. Tração mínima de ruptura 350 Kgf. Estes deverão estar na seguinte disposição: 

1° fio: 40 cm do chão 

2° fio: 25 cm do 1° 

3° fio: 25 cm do 2° 

4° fio: 30 cm do 3° 

5° fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabeça) do mourão.  

Grampos galvanizados – zincagem pesada, polidos dimensões: 1 x 9. 

 

Obs.: É previsto a construção de 400 metros de cerca por nascente, porém em campo 

esta dimensão poderá ser mais o menos dependendo de cada situação. Se ultrapassar 

400 metros será compensado com a redução da metragem equivalente nas cercas de 

matas ciliares, se for menos 400 metros, a metragem equivalente será compensada 

com a construção do equivalente em matas ciliares.   

 

2.4 – Readequação de Estradas Vicinais 

 

ESPECIFICAÇÃO Unid 

Readequação de Estradas com Enfoque Ambiental 

 

Readequação das estradas vicinais para captação das águas que escoam por sua superfície 

acumulando-as nas bacias de contenção, evitando o processo erosivo e alimentando, pela 

infiltração, o lençol freático e os mananciais. 

Km 
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     Deverá ser realizada a relocação ou remodelamento do leito de estradas em pontos onde as 

enxurradas provoquem erosão e arrastamento de sedimentos sobre áreas cultivadas, mananciais de 

água ou ambientes urbanizados. 

     A regularização, umedecimento e compactação do leito das estradas visam dar uma estabilidade 

ao leito da estrada através da conformação mecânica para amenizar o transporte de material do leito 

da estrada para as valetas de drenagem, bem como para as bacias de captação no período chuvoso. 

    Todo o trecho de estrada readequado será revestido com cascalho e compactado. Caso não haja 

jazidas de cascalho próximas da área projeto, no mínimo os trechos críticos terão esse tratamento. 

Os serviços de compactação, previsto no leito das estradas, deverão ser executados antes e após o 

cascalhamento, e com a utilização de rolo compactador vibratório tipo Pé de Carneiro. 

    Deverão ser abertas  bacias de acumulação, dependendo de avaliação técnica “in loco”, em torno 

de 20 bacias por Km de estrada, lateralmente e ao longo de declives de estradas ligadas ao sistema 

de drenagem do leito viário a fim de receberem as enxurradas.  

 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

Estas disposições têm por finalidade esclarecer aos Interessados sobre a execução dos serviços objeto 

dos projetos de readequação de estradas vicinais, terraceamento de solo, bacias de captação e 

acumulação de água chuvas e construção de cercas quanto aos critérios de natureza técnica e 

administrativa a serem adotados pelo Contratante e Gestor dos respectivos contratos, na visão do 



 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Centro de Serviços Compartilhados 

 

 

Centro de Serviços Compartilhados - Edifício Gerais -13° Andar- 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, Bairro Serra Verde, nº 4001 - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901 
48 

manejo integrado e sustentável dos recursos de solo e água, na Bacia do Rio São Francisco, em Minas 

Gerais. 

Através das condições, normas, especificações e definições gerais a seguir ficam estabelecidas às 

diretrizes para a condução dos trabalhos, visando a obtenção dos resultados almejados, quanto aos 

parâmetros previamente solicitados, prazos e metas a serem alcançadas em cada município. 

Para monitoramento das intervenções contratuais, será necessária à completa documentação técnica, 

via relatórios, e fotografias locais das intervenções dando assim condição de se avaliar a aplicação do 

recurso e da qualidade desta aplicação. 

 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1. Condições Contratuais 

 

Os serviços serão realizados em conformidade com as condições previstas no Edital de licitação e seus 

Anexos. 

Caberá ao Contratado a inteira responsabilidade pela qualidade dos serviços técnicos prestados à 

SEAPA quanto à observância das normas e especificações técnicas e códigos profissionais pertinentes. 

 

4.2. Sub-Contratação 

 

As atividades objeto de futuro contrato entre as partes e que fundamentaram as ações que levam a 

elaboração deste documento e seus conseqüentes termos de ajuste, não poderão ser sub-contratadas ou 

transferidas a terceiros, total ou parcialmente, a não ser em casos eventualmente autorizados pela 

contratante-fiscalizadora –SEAPA.  

 

4.3. Contratante Fiscalizadora 

 

Caberá a SEAPA/RURALMINAS, como CONTRATANTE, o papel de supervisora e de fiscalizadora, 

podendo esta designar uma ou mais equipes de supervisão / fiscalização que atuará sob a supervisão de 

um gerente devidamente credenciado a quem caberá estabelecer os critérios e procedimentos 

detalhados de fiscalização, avaliação e medição de serviços e dos futuros contratos. Reserva-se ainda, 

o direito de eventual fiscalização da execução de atividades pelo CONTRATANTE e 

CONTRATADO, ou a quem esta credenciar para tal, na qualidade de agente repassador dos recursos 

financeiros.  

A omissão total ou parcial por parte de quaisquer dos níveis de fiscalização / supervisão 

supramencionados, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade técnica pela execução 

dos serviços a ela contratados. 

 

5. NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

 

Estas normas gerais serão observadas pela CONTRATADA na execução dos serviços necessários a 

cada Projeto. Deve-se salientar que as condições aqui mencionadas não isentam, sob hipótese alguma, 
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a CONTRATADA da estrita observância das especificações particulares apresentadas a seguir e que, 

inclusive, terão prevalência sobre as aqui mencionadas, caso lhes sejam antagônicas. 

 

5.1. Detalhamento das Intervenções 

 

Fica a CONTRATADA obrigada a seguir as especificações já aprovados pela SEAPA. É de 

responsabilidade do CONTRATANTE a elaboração dos relatórios descritivos e fotográficos relativos 

às obras quando da finalização das mesmas por município. 

 

5.2. Locação das Obras 

 

A locação das obras de readequação de estradas vicinais, construção das bacias de captação de água de 

chuva, de terraços e de cercas ficará a cargo da EMATER-MG. 

 

5.3. Estudos e Projetos. 

 

Os serviços contratados deverão obedecer ao traçado, cotas, seções transversais, especificações, obras 

especiais, dimensões, tolerâncias e exigências de qualidade de materiais indicados nos Estudos e 

Projetos apresentados pela SEAPA. As medições, a necessidade de amostragens, de ensaios de 

materiais, ficarão a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, que julgará se estes serviços serão 

necessários e se estes materiais apresentam desvios em relação ao projeto e às suas especificações. Sua 

decisão, embora contestável, deverá ser final. 

 

5.4. Canteiros de Obras - Mobilizações e Desmobilizações 

 

A escolha e obtenção de área que atenda a CONTRATADA e sua equipe como canteiro de obras, 

alojamento, almoxarifado, oficina, escritório, e suporte logístico aos serviços a serem contratados é de 

total responsabilidade da licitante e/ou futura CONTRATADA. As possibilidades de eventuais ou de 

consecutivas atividades de mobilização e desmobilização de canteiro ou infraestrutura equivalente, não 

serão consideradas pelo CONTRATANTE como justificativa para ajuste de preços. 

 

5.5. Placas Identificadoras de Projetos e Obras e de seus Executores 

 

A futura CONTRATADA assumirá a obrigação e deverá colocar sem ônus para a CONTRATANTE, 

em local visível, e dentro de cada área de obras, as Placas Identificadoras de Obras e de seus 

Executores, de conformidade com as exigências do CONTRATANTE. Estas placas serão de cunho 

Institucional e alusivo aos Programas de Governos e Órgãos Públicos envolvidos. A 

CONTRATANTE, em momento oportuno, fornecerá a CONTRATADA o modelo de placa a ser 

utilizado. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
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6.1. A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-

obra e equipamento suficiente para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido 

no contrato. 

6.2. Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência profissional para 

executar, adequadamente, os serviços que lhe forem atribuídos bem como, estarem em regularidade 

com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, inclusive quanto ao 

recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução de Obras. 

6.3. Quaisquer encarregados, operários ou empregados da CONTRATADA, que na opinião da 

FISCALIZAÇÃO, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, 

temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por 

escrito da FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

6.4. Quando a CONTRATADA ou seu representante não estiver presente em determinado setor de 

trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão dadas pela FISCALIZAÇÃO e deverão 

ser recebidas e acatadas pelo capataz ou pela pessoa eventualmente encarregada do serviço em 

questão. 

6.5. Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue 

necessária, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais 

de origem dos mesmos. 

6.6. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras de todos os 

materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo 

com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a 

apresentação de estudos relativos a materiais a serem utilizados e fornecimento de amostras dos 

mesmos. 

6.7. A CONTRATADA deverá comunicar a FISCALIZAÇÃO à necessidade da marcação e liberação 

de serviços e marcação dos mesmos ou frentes dos mesmos se estes estiverem comprometendo o 

andamento das frentes de trabalho. 

6.8. A CONTRATADA deverá efetuar todos os cuidados necessários para assegurar que a qualidade 

dos materiais empregados esteja em conformidade com as especificações necessárias. Os cuidados e 

verificações a seu cargo serão executados sob aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

6.9. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração dos serviços acima descritos e seu 

custo deverá estar incluído nos preços constantes de sua proposta. 

6.10. Antes de apresentar sua proposta, a PROPONENTE deverá visitar o local das obras, a fim de se 

inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orçamento baseado em sua própria avaliação das 

condições locais. 

6.11. Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de 

alteração dos preços constantes de sua proposta. 

6.12. A CONTRATADA deverá isentar a CONTRATANTE e todos os seus representantes de 

processos, ações ou reclamações de qualquer pessoa ou propriedade, como conseqüência de 

negligência nas precauções exigidas no trabalho ou pela utilização de materiais inaceitáveis na 

construção dos serviços. 

6.13. A FISCALIZAÇÃO deverá decidir as questões que venham a surgir quanto à qualidade e 

aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação dos Projetos 
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Padrão e suas respectivas Especificações e soluções em campo e cumprimento satisfatório às cláusulas 

do contrato. 

6.14. A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre, ter acesso aos trabalhos durante o andamento do contrato, e 

deverá receber todas as facilidades para determinar as prioridades. A inspeção dos serviços não 

isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, mesmo 

prescrito. 

6.15. A FISCALIZAÇÃO poderá dar a aceitação parcial dos serviços à CONTRATADA, tendo em 

vista a sua natureza e a sua dispersão, desde que esteja este medido e fotograficamente registrado.  

6.16. As mudanças nas Ordens de Serviço Aprovadas para determinados trechos em determinados 

Projetos, suas alterações, acréscimos ou reduções, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, 

segundo venham a serem julgados necessários pela FISCALIZAÇÃO, serão fixados em Ordens de 

Serviço que especificarão as alterações feitas e os quantitativos alterados. 

6.17. Antes do recebimento final, todo o terreno ocupado pela CONTRATADA, relacionados com o 

serviço, deverá ser limpos de todo o lixo, excesso de materiais, estruturas temporárias e equipamentos 

devendo todos os serviços ser deixado regularizado, limpos e apresentáveis. Todas as obras de arte e 

valetas de drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da 

CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. Estes serviços serão 

considerados necessários à conclusão do contrato e nenhum pagamento será feito aos mesmos. 

6.18. A CONTRATADA deverá tomar conhecimento e assumir que executará seus serviços em áreas 

de propriedade particular, devendo por tanto respeitar e responsabilizar-se por sua condução e 

locomoção nestas áreas especialmente, quanto à remoção de cercas de divisa de propriedade, cercas 

internas, abertura e fechamento de porteiras, cancelas e passagens, remoção de vegetação, aguadas, 

presença de animais, redes elétricas, canalizações, tubulações, estradas e caminhos internos e outras 

benfeitorias, que devem permanecer sempre em funcionamento contínuo, assumindo a mesma a 

responsabilidade por eventuais descumprimentos das condições aqui mencionadas. 

6.19. O instrumental necessário, bem como todo o pessoal destacado na execução dos projetos e objeto 

de futuros contratos oriundos desta licitação, será de exclusiva responsabilidade da futura 

CONTRATADA, não acarretando ônus previdenciário, fiscal, trabalhista, civil, securitário ou qualquer 

vínculo empregatício para com a CONTRATANTE. 

6.20. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir que seus empregados utilizem todos os 

equipamentos de segurança e garantir-lhes as condições que lhes protejam a saúde e ou previnam 

acidentes de trabalho, visando a atender as exigências legais de segurança do trabalho e normas de 

proteção ambiental. 

6.21. A CONTRATADA assume, integralmente, a responsabilidade por si e seus empregados ou 

prestadores de serviços, decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Cível ou de 

Seguros, quando da execução dos serviços estipulados nos projetos e futuros contratos com a 

CONTRATANTE, bem como ônus que venham a incidir sobre quaisquer das atividades por ela 

desenvolvidas. 

 

7. DEFINIÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PROPOSTOS 

 

7.1. Introdução 
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As ações previstas nos PROJETOS trabalharão técnicas que notadamente fomentem a conservação do 

solo, contendo erosões e lixiviações, preservando nascentes e escoamentos superficiais que serão alvos 

destas ações corretivas e de preservação. Neste sentido, ações como READEQUAÇÃO DE 

ESTRADAS, TERRACEAMENTO, CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO, e CERCAS DE 

NASCENTES e DE MATAS CILIARES, serão intervenções cuja finalidade precípua é a conservação, 

manejo, condução e contenção de água, solo e erosões. 

OBS: As cercas previstas tem o objetivo de proteção de Áreas de Proteção Permanentes (APP’s), 

portanto o cercamento tem que impedir a entrada de animais domésticos, em especial bovinos, 

caprinos e ovinos, nas áreas objeto do projeto. 

 

7.2. TERRAÇOS 

 

7.2.1 Metodologia de construção 

 

O Sistema de terraceamento de solos consiste na construção em nível, ou em pequeno gradiente, de um 

conjunto, composto  de um canal e de um camalhão com a finalidade de reter e infiltrar as águas de 

chuvas provenientes das áreas a montantes, minimizando, assim, a erosão provocada pelo escoamento 

superficial. 

A implementação em campo, do projeto, necessariamente, deverá ser precedida de: 

1. Levantamento Topográfico e amarração em campo; 

2. Definição, Dimensionamento e Locação dos Terraços; 

3. Implantação e construção dos Terraços propriamente dita; 

 

 

 

7.3. BACIAS DE CAPTAÇÃO E ACUMULAÇÃO DE ÁGUA 

 

7.3.1. Metodologia de Construção 

 

O princípio é a perenização do fluxo de água em sua sub-bacia por meio da sua conservação em um 

sistema semifechado. Assim, estoca-se a água em dispositivos permeáveis – bacias de captação e 

acumulação de água ou barraginhas - que disponibilizam a água tanto para o consumo animal quanto 

ao sistema de infiltração no solo local. As referidas bacias terão a forma semicircular, com altura 

média de 1,50 m no centro da bacia até a cota do vertedor, raio mínimo de 6,00 m no nível do vertedor 

e com aterro compactado. 

 

Toda bacia é composta de um dreno coletor (sulco) com comprimento, podendo chegar a 10,00 metros 

e um vertedor (dreno), ambos construídos somente em terra firme. Para as bacias locadas às margens 

das estradas deverão ser associadas à camalhões, construídos no leito da estrada, de forma que 

direcionem as águas para as mesmas, mas que permitam o tráfego normal de veículos. 

 

7.4. CERCAMENTO DE NASCENTES, MATAS DE TOPO E CILIARES 
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7.4.1. Metodologia de Construção 

 

Esticador (mourões) de eucalipto tratado, diâmetro de 0,17 a 0,20 m. Altura 2,50 m. Profundidade 

enterrada de 0,90 m, mais 1,60 m de altura externa. Estes mourões deverão estar distantes, no máximo, 

100,00 metros entre si quando em linha reta e nas curvas e/ou cantos. Truques, escoras e estáios 

deverão ser colocados onde necessários, sendo imprescindíveis nos inícios, nos cantos e curvas e nos 

finais. 

 

Mourões (estacas) de eucalipto tratado. Diâmetro de 0,10 a 0,13 m na parte mais fina (superior). Altura 

2,20 m total – profundidade enterrada de 0,60 m, mais 1,60 m de altura externa. Estes mourões 

deverão está 6,00 metros entre si. 

 

Distanciadores (Balancins) com camada pesada de zincagem diâmetro de 0,0034 m. Altura 1,20 m, 

estando a 0,40 m do chão, preso nos cinco fios de arame farpado e amarrados no 1°, 3° e 5°. Estes 

deverão está distantes 2,0 metros entre si, considerando inclusive os mourões e esticadores. 

 

Arame Galvanizado classe 250 tipo A, diâmetro de 1,60 mm, espaçamento entre farpas de 125 mm. 

Tração mínima de ruptura 350 Kgf. Estes deverão estar na seguinte disposição: 

 1° fio: – o mais baixo 40 cm do chão 

 2° fio: 25 cm do 1° 

 3° fio: 25 cm do 2° 

 4° fio: 30 cm do 3° 

 5° fio 30 cm do 4° e de 5 a 10 cm da ponta (cabeça) do mourão.  

 Grampos galvanizados – zincagem pesada, polidos dimensões: 1 x 9. 

 

7.5. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL 

 

7.5.1. Metodologia de Construção 

 

As estradas secundárias (internas) são aquelas que ligam a estrada principal a outras comunidades e 

propriedades rurais. Estas estradas não têm sua conservação feita regularmente apresentando vários 

pontos de erosão no seu leito. Portanto sofrerão maiores intervenções na sua readequação. 

 

Deverá ser realizada a relocação ou remodelamento do leito de estradas em pontos onde as enxurradas 

provoquem erosão e arrastamento de sedimentos sobre áreas cultivadas, mananciais de água ou 

ambientes urbanizados. 

 

Mudar o eixo da estrada, aumentando a largura e o raio das curvas irá melhorar a segurança, a 

drenagem, evitando a erosão no seu leito e facilitando o escoamento da água para as bacias de 

captação. 
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A regularização, umedecimento e compactação do leito das estradas visam dar uma estabilidade ao 

leito da estrada através da conformação mecânica para amenizar o transporte de material do leito da 

estrada para as valetas de drenagem, bem como para as bacias de captação no período chuvoso. 

 

Todo o trecho de estrada readequado, será revestido com cascalho e compactado. Caso não haja jazidas 

de cascalho próximas da área projeto, no mínimo os trechos críticos terão esse tratamento.  

 

Os serviços de compactação, previsto no leito das estradas, deverão ser executados antes e após o 

cascalhamento, e com a utilização de rolo compactador vibratório tipo Pé de Carneiro. 

 

Deverão ser abertas  bacias de acumulação, dependendo de avaliação técnica “in loco”, em torno de 20 

bacias por Km de estrada, lateralmente e ao longo de declives de estradas ligadas ao sistema de 

drenagem do leito viário a fim de receberem as enxurradas, acumulando-as por algum tempo de modo 

a propiciar a infiltração lenta destas águas para o solo, diminuindo os efeitos da erosão e melhorando a 

recarga dos aqüíferos subterrâneos. 

 

Em projetos que não for possível executar no mínimo 10 bacias por Km de estrada readequada, serão 

faturadas apenas as bacias executadas e cadastradas. É condição básica para execução dos serviços de 

readequação e conformação de estradas, a construção de bacias laterais, caso contrário esse trecho de 

estrada será descartado. 

 

8 . PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A previsão de execução das obras e os serviços dos 08 lotes são de 300 (trezentos e quarenta) dias após 

assinatura da ordem de serviço. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Rio São Francisco conhecido como Rio de Integração Nacional, teve em sua bacia ao longo de toda 

historia um modelo de exploração onde o respeito com o uso, preservação e conservação dos recursos 

naturais foram pouco valorizados, levando a uma degradação bastante preocupante em toda sua área, 

tendo como consequência assoreamento dos corpos d’água e do leito principal com a evidente redução 

da quantidade e da qualidade da água. O projeto em questão prevê ações no sentido de mudar o rumo 

dessa situação aonde a ação antrópica venha restabelecer um equilíbrio do uso das áreas da bacia na 

produção adotando medidas ambientais que propiciem desenvolvimento sustentável. 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

 

 

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº 

_________________________________, por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo 

assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o(s) local(is) onde serão executadas as 

obras/serviços, referente ao (s) Lote (s)  __________, se inteirou dos dados indispensáveis à 

apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam 

ou venham a incidir sobre a execução das obras/serviços, tendo obtido todas as informações 

necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato 

 

 

Cidade, data 

 

_______________________________ 

assinatura do representante legal 

 

Nome:    _____________________________ 

 

Função: ____________________________ 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO (I) 

 

 

 

 A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº 

_________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, 

declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data , inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e declara também sob as penas da 

Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA,  em qualquer de suas esferas,  Federal , Estadual , Municipal e no Distrito 

Federal , e de que não está impedida de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar -se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII,  do art . 7º da Constituição Federal .  

 
Cidade, data 

 

_ 
 

 

 

 

Representante Legal 

(assinatura, nome legível e cargo do signatário) 
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ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO ( II ) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

(ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

O Empresário/os sócios ...................................................................................................., da empresa 

.............................................................................................................................., com sede a 

..............................................................................................................................., na cidade de 

....................................................................................................................., Estado de 

................................................................, vem declarar que: 

 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º. da Lei 

Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

 

Local e data: 

 

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário/sócios; 

 

 

_______________________________________________ 
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ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A Empresa ___________________________________________________________ CNPJ nº 

_________________________, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

Representante Legal 

(assinatura, nome legível e cargo do signatário) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO ( III ) 

 

 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto nº 44.903, de 24 de setembro de 2008, que 

estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de 

madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais:  

Eu, ................................................... RG ........................, legalmente nomeado representante da 

empresa ..........................................., CNPJ...................................., para fins de qualificação técnica no 

presente procedimento licitatório, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida 

licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes 

de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de 

transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF ou Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimentos da 

presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas 

previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 

9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.  

 

 

Representante Legal 

(assinatura, nome legível e cargo do signatário) 
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ANEXO VII - ANÁLISE CONTÁBIL-FINANCEIRA 

 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 

 

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO 

 

1 - LIQUIDEZ 

CORRENTE 

2 - LIQUIDEZ 

GERAL 

3– SOLVÊNCIA 

GERAL 

   

 

 

 

1- LIQUIDEZ CORRENTE 

LC=  ATIVO CIRCULANTE 

      PASSIVO CIRCULANTE 

2 - LIQUIDEZ GERAL 

LG= ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

   PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

3 - SOLVÊNCIA GERAL 

SG=                     ATIVO TOTAL 

        (PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 

 

 

 

NOME DO CONTADOR: _____________________________________________   CRC: 

_________________ 

 

 

ASSINATURA: ___________________________________ 

 

 

DATA: ___ / _____ / 2016 

 

 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: 

___________________________________________________ 

 

ASSINATURA: ____________________________________ 

DATA: _____ / ________ / 2016 

 

 

OBSERVAÇÕES:  
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

OBS: Preencher 01(uma) proposta para cada lote 

À 

SEPLAG/SEAPA 

Comissão Especial de Licitação 

Belo Horizonte - MG 

 

 

Concorrência Pública nº 1501560 162/2015 

                            

 

A empresa ____________________________________________________________, CNPJ nº 

_________________, com sede na __________________________________________, declara estar 

de pleno acordo com os termos da Concorrência nº 1501560 162/2015 e seus Anexos, vem apresentar 

sua proposta para o Lote nº_____, para execução dos serviços de Adequação e Conservação 

Ambiental do Programa de Revitalização das Sub-bacias do Rio São Francisco, constantes no referido 

Edital, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra, acompanhamento técnico 

especializado e demais itens necessários à plena execução das obras ora licitadas: 

 

1. Propomos, para a totalidade dos serviços a serem executados, objeto do Edital de Concorrência 

1501560 162/2015, o preço total de R$ ______________ ( ___________________ ), conforme 

Planilhas de Orçamento anexada(s). 

 

2. O prazo de validade da presente proposta é de ____ (____________) dias, a contar da data da sua 

entrega. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica como seu(s) 

Responsável(is) Técnico(s) o(s) Eng(s) _______________________ e ____________________, 

CREA/___ n.º ___________ e CREA/___ n.º _____________________, respectivamente. 

 

Declaramos finalmente, que concordamos com todas as condições jurídicas, técnicas, administrativas e 

financeiras estabelecidas no Edital e demais documentos de licitação. 

 

 

______________, _____ de _________________ de 2016 

 

 

 

Assinatura do representante legal da Empresa 

Nome do Representante Legal 

Empresa Licitante 

CNPJ 
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ANEXO IX - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Cidade

Belo Vale 250 372 10 1.446,67 6,48 18.750,00

Betim 240 372 6 1.446,67 0,00

Brumadinho 270 372 5 1.446,67 0,00

Congonhas 50 372 5 1.446,67 0,00

Igarapé 70 372 0 1.446,67 0,00

Itaguara 255 372 6 1.446,67 0,00

Moeda 900 372 4 1.446,67 0,00

Piedade dos Gerais 255 372 6 1.446,67 0,00

Piracema 168 372 5 1.446,67 0,00

São Brás do Suaçuí 220 372 8 1.446,67 0,00

São Joaquim de 

Bicas
185 372 4 1.446,67 0,00

Desterro de Entre 

Rios
300 372 8 1.446,67 0,00

Entre Rios de Minas 300 372 10 1.446,67 0,00

Logoa Dourada 260 372 8 1.446,67 0,00

Resende Costa 260 372 8 1.446,67 0,00

TOTAL 3983 1.481.676,00 93 134.540,31 6,48 121.500,00

Valor UnitárioValor UnitárioValor Unitário

Construção de 

Bacias de captação 

de água de chuva 

(ud)

Adequação de 

estradas (Km)

LOTE 1

Serviço / atividade

Construção de 

terraços  (Km)
Município

Cidade

Abaeté 1.040 372 70 1.446,67 0,00

Dores do Indaiá 480 372 18 1.446,67 0,00

Monjolos 400 372 35 1.446,67 6,48 19.083,33

Morada Nova de 

Minas
500 372 30 1.446,67 0,00

Paineiras 450 372 40 1.446,67 0,00

Santo Hipólito 240 372 8 1.446,67 0,00

Diamantina 65 372 1 1.446,67 6,48 19.083,33

Gouveia 200 372 20 1.446,67 6,48 19.083,33

TOTAL 3.375 1.255.500,00 222 321.160,74 19,44 370.979,94

Valor Unitário Valor Unitário Valor UnitárioMunicípio

Construção de 

Bacias de captação 

de água de chuva 

(ud)

Construção de 

terraços  (Km)

Adequação de 

estradas (Km)

LOTE 2

Serviço / atividade
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Cidade

Pains 220 372 12 1.446,67 0,00

Araújos 240 372 10 1.446,67 0,00

Bom Despacho 520 372 20 1.446,67 0,00

Carmo da Mata 260 372 10 1.446,67 0,00

Carmo do Cajuru 440 372 16 1.446,67 0,00

Cláudio 260 372 8 1.446,67 0,00

Conceição do Pará 300 372 10 1.446,67 0,00

Córrego Dantas 300 372 10 1.446,67 0,00

Formiga 260 372 10 1.446,67 0,00

Itapecirica 230 372 8 1.446,67 0,00

Leandro Ferreira 440 372 16 1.446,67 0,00

Luz 300 372 8 1.446,67 0,00

Moema 210 372 20 1.446,67 6,48 18.750,00

Nova Serrana 260 372 8 1.446,67 0,00

Perdigão 210 372 8 1.446,67 0,00

Pitangui 210 372 8 1.446,67 0,00

São Francisco de 

Paula
260 372 8 1.446,67 0,00

São Sebastião do 

Oeste
440 372 14 1.446,67 0,00

Tapirai 260 372 10 1.446,67 0,00

TOTAL 5620 2.090.640 214 309.587 6,48 121.500,00

Valor Unitário Valor Unitário Valor UnitárioMunicípio

Construção de 

Bacias de captação 

de água de chuva 

(ud)

Construção de 

terraços  (Km)

Adequação de 

estradas (Km)

LOTE 3

Serviço / atividade

Cidade

Florestal 200 372 8 1.446,67 0,00

Fortuna de Minas 1.391 372 99 1.446,67 6,48 18.416,67

Inhaúma 210 372 8 1.446,67 0,00

Mateus Leme 600 372 100 1.446,67 6,48 18.416,67

Pará de Minas 200 372 18 1.446,67 6,48 18.416,67

Santana do Pirapama 260 372 10 1.446,67 0,00

São José da 

Varginha
220 372 10 1.446,67 0,00

TOTAL 3081 1.146.132,00 253 366.007,51 19,44 358.020,06       

Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário
Adequação de 

estradas (Km)

LOTE 4

Serviço / atividade

Município

Construção de 

Bacias de captação 

de água de chuva 

(ud)

Construção de 

terraços  (Km)
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Cidade

Betim 8 5.050,00 10 11.140,00

Brumadinho 2 5.050,00 2 11.140,00

Moeda 16 5.050,00 1 11.140,00

Entre Rios de Minas 8
5.050,00

6
11.140,00

TOTAL 34 171.700,00 19 211.660,00

Valor Unitário Valor Unitário

LOTE 5

Serviço / atividade

Município

Proteção de 

nascentes (ud - 

400m)

Proteção de 

matas de topo e 

ou ciliares (km)

Cidade

Abaeté 5 5.050,00 6 11.140,00

Monjolos 5 5.050,00 6 11.140,00

Diamantina 6 5.050,00 1 11.140,00

Gouveia 10 5.050,00 8 11.140,00

TOTAL 26 131.300,00 21 233.940,00

Município

Proteção de 

nascentes (ud - 

400m)

Proteção de 

matas de topo e 

ou ciliares (km)

Valor Unitário Valor Unitário

LOTE 6

Serviço / atividade

Cidade

Araújos 10 5.050,00 7 11.140,00

Leandro Ferreira 7 5.050,00 3 11.140,00

Perdigão 8 5.050,00 8 11.140,00

São Francisco de 

Paula
5 5.050,00 3 11.140,00

Papiraí 5 5.050,00 3 11.140,00

TOTAL 35 176.750,00 24 267.360,00

Serviço / atividade

Município

Proteção de 

nascentes (ud - 

400m)

Proteção de 

matas de topo e 

ou ciliares (km)

LOTE 7

Valor Unitário Valor Unitário
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Cidade

Fortuna de Minas 25 5.050,00 6 11.140,00

Mateus Leme 18 5.050,00 11 11.140,00

TOTAL 43 217.150,00 17 189.380,00

Município

Proteção de 

nascentes (ud - 

400m)

Proteção de 

matas de topo e 

ou ciliares (km)

LOTE 8

Serviço / atividade

Valor Unitário Valor Unitário
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ANEXO X - RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS 

 

 

À 

SEPLAG/SEAPA 

Comissão Especial de Licitação 

Belo Horizonte - MG 

 

Concorrência Pública nº 1501560 162/2015 

 

 

Veículo/Máquina 

/Equipamento 

Marca e 

Modelo 

Forma de 

Aquisição 

(Próprio, 

Alugado, 

etc...) 

Ano de 

Fabricação 

Quantidade Estado de 

Manutenção 

      

      

      

      

 

OBSERVAÇÃO: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que 

estarão disponíveis, na época da execução do contrato, (próprios, aluguel ou outros) nos 

serviços que constituem o objeto do Edital em Epígrafe. 

Declaramos, igualmente, que os veículos, máquinas e equipamentos, acima 

relacionados, serão disponibilizados nos serviços do presente Edital, na eventual 

contratação 

______________, _____ de _________________ de 2016 

 

 

 

Assinatura do representante legal da Empresa 

Nome do Representante Legal 

Empresa Licitante 

CNPJ 
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ANEXO XI - CONTRATO 
 

Minuta de Contrato 

 

Contrato de Prestação de Serviços, nº _____, formalizado para Contratação de serviços, 

com fornecimento de materiais e mão de obra, que entre si fazem, de um lado, como 

CONTRATANTE, a      , representada pelo seu      , inscrita no CNPJ nº      , 

com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4001, 10º andar, bairro Serra Verde, 

em Belo Horizonte (MG) e, do outro lado, como CONTRATADA, a empresa 

_________, com sede na ___________ neste ato, representada por ___________, 

resolvem firmar o presente contrato, de conformidade com o processo de Concorrência 

Pública nº 001/2016, sob a regência da Lei Federal 8.666/96 com suas alterações e 

demais legislações pertinentes, mediantes as cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto 

 

Constitui objeto do presente Contrato a contratação de serviços, com fornecimento de 

materiais e mão de obra, destinado à construção terraços, bacias de captação de águas de 

enxurrada, cercamento de nascentes, matas ciliares e de topo, com adequação de 

estradas vicinais, visando o Projeto de Manejo Integrado de sub-bacias Hidrográficas do 

Rio São Francisco, porção mineira, conforme os quantitativos e demais condições 

constantes da proposta da CONTRATADA que, rubricada pelas partes, faz parte 

integrante deste Contrato. 

 

Cláusula Segunda – Da Fiscalização 

 

Todos os atos praticados no fiel cumprimento deste Contrato serão fiscalizados pela 

CONTRATANTE, ou a quem esta delegar, com livre acesso a todos os serviços, 

podendo o responsável pela fiscalização impugnar qualquer imperfeição e rejeitar 

trabalhos que, mesmo concluídos, apresentarem defeitos ou exigir correções e/ou 

retificações adequadas, tudo como estabelecido no edital. 

 

Cláusula Terceira – Do Controle de Qualidade 

 

A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de qualidade e com presteza técnica 

sob pena de rescisão do presente contrato e, sobretudo, de responder pelos danos 

causados. 

 

Cláusula Quarta – Do Instrumental 

 

O instrumental necessário, bem como todo o pessoal destacado na execução do objeto 

deste Contrato, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não acarretando 

ônus previdenciário, fiscal, trabalhista, civil, de seguros ou vínculo empregatício para a 

CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Único: A CONTRATADA deve fornecer e exigir que seus empregados 

utilizem equipamentos de segurança e garantir condições que lhes protejam a saúde e/ou 
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previnam acidentes de trabalho, visando a atender as exigências legais de segurança do 

trabalho. 

 

Cláusula Quinta – Do Prazo de execução dos serviços 

 

O prazo para a execução do objeto presente Contrato será de 300 (trezentos e quarenta) 

dias, contados da respectiva entrega da Ordem de Serviços. 

 

Cláusula Sexta – Da vigência do contrato 

 

O prazo de vigência do contrato será de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data 

da publicação do contrato 

 

O prazo de execução do presente contrato somente poderá ser prorrogado, se 

comprovada a ocorrência de qualquer dos motivos elencados no §1°, Art. 57 Lei 

8.666/93. 

 

Cláusula Sétima -  Do Início dos Serviços 

 

Os serviços deverão ser iniciados em, no máximo, 15 (quinze) dias, a partir da data da 

expedição da ordem de serviço. 

 

Cláusula Oitava – Da Prorrogação do Prazo de Execução 

 

Somente poderá ser admitida alteração do prazo de execução dos serviços com expressa 

anuência do Contratante, a saber: 

 

▪ Alteração do projeto e/ou especificações técnicas; 

▪ Serviços extraordinários que alterem as quantidades; 

▪ Atraso no fornecimento de qualquer subsídio inerente a execução dos serviços; 

▪ Por atos do contratante que interfiram no prazo de execução dos serviços; 

▪ Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 

justificados e aceitos pela Contratante 

▪ Por motivos de força maior ou caso fortuito que tenham influência direta sobre a 

execução dos serviços e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes 

interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. 

 A expressão “força maior” também inclui qualquer atraso causado por 

legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão 

do Contratante, que venham causar atraso a Contratada, Nenhuma parte 

será responsável perante a outra pelos atrasos causados por motivo de 

força maior. 

 

Parágrafo Primeiro 

 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato por ordem 

do Contratante, cessam os deveres e as responsabilidades de ambas as partes, em 
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relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada não 

poderão ser alegadas como decorrentes de força maior. 

 

Parágrafo segundo 

 

Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução das obras, deverá esta 

comunicar o fato, por escrito e devidamente comprovado, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas do início da referida ocorrência, para que a Contratante tome as 

providências cabíveis. 

 

Parágrafo Terceiro 

 

Os motivos invocados pela Contratada serão julgados pela Contratante após a 

constatação da veracidade de sua ocorrência. 

 

Parágrafo Quarto 

 

Após a aceitação dos motivos invocados pela Contratada, poderá haver acordo entre as 

partes para uma eventual prorrogação do prazo de execução dos serviços. 

 

 

Cláusula Nona– Do Valor 

 

O valor total estimado do presente Contrato é de R$ __________ (_______________), 

incluídas todas as despesas relacionadas no objeto deste Contrato, mais tributos e 

seguros. 

 

Cláusula Décima– Do Pagamento 

 

A CONTRATANTE pagará as faturas e ou notas fiscais, pela prestação dos serviços, à 

CONTRATADA, em conta corrente em até 30 (trinta) dias contados da medição 

aprovada por município devidamente atestadas pela Fiscalização da SEAPA, referente 

às medições dos serviços realizados, sempre contados a partir da data final do período 

de execução dos serviços em cada município; 

a) As medições deverão contemplar todos os serviços efetivamente programados 

(conforme termo de referência) e executados em cada município, registrados com 

relatório fotográfico emitido pela Ruralminas, e termo de recebimento parcial assinado 

pela Ruralminas, EMATER-MG, SEAPA e a CONTRATADA ou seja os pagamentos 

serão realizados por município com todo serviço concluído por Lote. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Responsabilidades 

 

Além das obrigações decorrentes da lei e da natureza jurídica desse contrato, a 

CONTRATADA se obriga: 

I - prestar os serviços com características e qualidade compatíveis com aquelas 

constantes da proposta vencedora da respectiva licitação;  



 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Centro de Serviços Compartilhados 

 

 

Centro de Serviços Compartilhados - Edifício Gerais -13° Andar- 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, Bairro Serra Verde, nº 4001 - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901 

70 

II - cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, com 

relação ao pessoal designado para a execução do serviço contratado, que não terá 

qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

III - manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação para a contratação; 

 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I - garantir a efetivação do pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições 

estabelecidas neste contrato; 

II - acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 

Parágrafo Primeiro: Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior 

mencionada no art. 393 do Código Civil, a Contratada responderá pela cobertura 

integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pela Contratante ou causados a 

terceiros, por ato ou fato comissivo ou omissivo da Contratada ou de seus prepostos. 

Cláusula Nona – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará à CONTRATADA em multa 

na forma abaixo descrita, além das insertas no artigo 86 e seus parágrafos da Lei 

8.666/93: 

I - 0,3 (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 

do serviço não realizado; 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de reincidência, 

pela falta de cumprimento das obrigações assumidas ou recusa em efetuar reforço da 

garantia; 

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma Físico 

não executado, no caso de atraso na execução do Contrato, superior a 30 (trinta) dias; 

IV – 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato em caso de 

rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 

 

Cláusula Décima Segunda– Dos Casos de Rescisão 

 

O inadimplemento, por parte da Contratada, das cláusulas e condições estabelecidas 

neste contrato assegurará à Contratante, nos termos da Seção V do Capítulo III da Lei nº 

8.666/93, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, através de 

ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 

 

Cláusula Décima Terceira – Da Dotação Orçamentária 

 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos 

provenientes das dotações orçamentárias nº:  

 

1231 20 605 112 2004 0001 4 4 90 51 07 0 24 1 
 

Cláusula Décima Quarta– Da Garantia de Execução do Contrato 

 

A Contratada deverá prestar a garantia prevista no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, durante o prazo de duração da obra, no valor correspondente a 1% (Um por 

cento) do valor deste ajuste. 
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A Contratante poderá utilizar-se de pleno direito, total ou parcialmente, da garantia 

prestada para ressarcir-se de multas estabelecidas neste contrato ou no edital do 

processo licitatório originário do presente instrumento. 

 

Se o valor for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a 

terceiros, a Contratada se obrigará a fazer respectiva reposição, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas, contadas à partir do recebimento da notificação. 

 

A garantia prestada só será liberada ou restituída após a execução do contrato e desde 

que não haja, no plano administrativo, qualquer pendência ou reclamação, hipótese que 

ensejará sua retenção até solução em definitivo. 

 

 Cláusula Décima Quinta – Da Publicação 

 

Caberá única e exclusivamente ao Centro de Serviços Compartilhados providenciar a 

publicação do extrato do contrato, no Órgão Oficial do Estado, "Minas Gerais" nos 

termos do Decreto nº 46.656/2014. 

 

Cláusula Décima Sexta– Da Legislação 

 

Aplicar-se a este Contrato as normas contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações e nos 

casos omissos, o contrato sujeitar-se-á as normas do Direito Administrativo e, 

especialmente, a contida no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

Cláusula Décima Sétima– Do Foro 

 

Para dirimir quaisquer questões, porventura decorrentes deste Contrato, o foro 

competente é o da Comarca de Belo Horizonte, com a exclusão de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justos e contratados, aceitam e outorgam o presente Contrato em 

04 (quatro) vias de igual valor e idêntico teor na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Belo Horizonte,        de                                de 2016. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1)____________________________                        

2)____________________________ 

 


