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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 618/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 

“Exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas” 

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização, com endereço na Av. Norival 

Guilherme Vieira, nº 165 - Bairro Ibituruna, cidade de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 

21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna público LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO, com a finalidade selecionar propostas PARA Registro de Preço para Futura e 

Eventual Contratação de empresa para aquisição de Equipamento de Proteção 

Individual – EPIs, Equipamento de proteção coletiva – EPC , para uso dos funcionários 

dos diversos setores da ESURB O fornecimento será por um período de 12 (doze) 

meses, as demais especificações estão dispostas no Anexo I deste edital. 

 Rege a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Federal nº 10.024 de 20 de 

setembro de 2019, o Decreto Municipal nº 2.111/05, a Lei Orgânica Municipal e a Lei 

complementar Federal nº 123/2006, a lei Complementar 26/2010, a Portaria/ESURB n.º 020/05 de 

30/12/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei 147/14 e alterações posteriores, e demais condições fixadas 

neste instrumento convocatório.  

Inicio de apresentação das propostas:  30/09/2022 às 08:30 horas; Final de apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação: 13 de outubro de 2022, até as 08:30 (oito horas e trinta ). 
Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, 
na internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br no link “Processos” para acompanhar, ou 
cadastrar-se no link “Adesão”, para participar. Abertura da sessão pública e envio de lances  13   
(treze) de outubro de 2022, as 08:31 (oito horas e trinta e um minutos). Poderão participar da Licitação 
pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições condidas 
do Edital. 

O edital na íntegra encontra-se à disposição na sede da ESURB na Avenida Major Alexandre 
Rodrigues, 84 - Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e poderá ser obtido pelos interessados no Setor 
de licitações de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, e/ou 
http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm. Necessário se faz 
informar a Equipe de Apoio, via e-mail licita.esurb@gmail.com a retirada do Edital, para que se possa 
comunicar possíveis alterações, caso venham a ocorrer. A Equipe de Apoio não se responsabilizará 
pela falta de informações, relativas ao procedimento, daqueles interessados que não confirmarem 
pelos meios expostos a retirada do Edital. 

• ESCLARECIMENTOS: 

Através dos e-mails licita.esurb@gmail.com, ou telefax: (38) 3212-1015.   

 

Montes claros/MG, 30 de setembro de 2022. 

 

 

VANIA SANTOS SOUZA DE CARVALHO 

PREGOEIRA – ESURB 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

“Exclusivo para microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas’’ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS, 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS 
DOS DIVERSOS SETORES DA ESURB O FORNECIMENTO SERÁ POR UM PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISPOSTAS NO 
ANEXO I DESTE EDITAL. 
 
 

• INICIO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
Dia 30/09/2022 as 08h30min (oito horas e trinta um minutos) que deverão ser 
enviadas exclusivamente por meio eletrônico. 

 

• FINAL DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
Dia  13/10/2022 a partir das 08h30min horas  

 

• ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 08:31 do dia 13 de outubro de 2022. 
 

• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇAO DE INFORMAÇOES: Na internet 

• http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm, 
• www.portaldecompraspublicas.com.br, 

• licita.esurb@gmail.com. 
 
ou na sede da ESURB, junto aos Pregoeiros ou à Equipe de Apoio, na  Av. Major 
Alexandre Rodrigues, n.º 84, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG. 
 
ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail: licita.esurb@gmail.com, ou telefax: (38) 

3212-1015.  

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília 
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PREAMBULO 

 

A Empresa Municipal de Serviços Obras e Urbanização - ESURB, com endereço na Av. 

Norival Guilherme Vieira, n.º 165, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG, CEP 39.401-289, 

CNPJ 21.022.694/0001-38, Inscrição Estadual n.º 433.481.222-0053, torna pública a 

abertura do Processo de Compra N.º 618/2022, na modalidade Pregão Eletrônico 

N.º005/2022, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, visando a: Registro de Preço para 

Futura e Eventual Contratação de empresa para aquisição de Equipamento de 

Proteção Individual – EPIs, Equipamento de proteção coletiva – EPC, para uso dos 

funcionários dos diversos setores da ESURB O fornecimento será por um período de 

12 (doze) meses, as demais especificações estão dispostas no Anexo I deste edital. 

Regido pelo Decreto Municipal 2.111 de 04 de março de 2005, Portaria/ESURB n.º 020/05 

de 30/12/2005, Lei Complementar 123/06 de 14 de dezembro de 2006, pela lei 

complementar municipal nº.026 de oito de abril de 2010,e pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002 e pelo decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, Lei 147/14 e suas alterações, Decretos 5.450 de 31/05/2005 e alterações 

posteriores bem como demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. As propostas de 

preços, documentos de habilitação, certidões e declarações deverão ser encaminhados 

exclusivamente por meio do sistema iniciando-se a sessão publica, dia 13 de outubro de 

2022 as 08:31 (oito horas e trinta e um minutos), por meio da internet, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos pelos Srs(a) Vânia Santos Souza de Carvalho, Janiete 
Ferreira Veloso e Marcelo de Jesus Gonçalves  – designados Pregoeiros; integrarão a 
Equipe de Apoio o(a)s Sr(a)s, Maria Marise Salgado Pinheiro, Osmar Santos Durães, 
Edmilson Barbosa dos Santos e Neide Suely Ramalho Souto, todos designados pela 
Portaria/ESURB nº 011/2021 publicada por afixação no quadro de avisos da ESURB, 
conforme autorizado pelo artigo 96 da Lei Orgânica Municipal em  30 de outubro de 2021. 
Mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados ou transferidos para o aplicativo, 
constante da pagina eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

1. DO OBJETO 

 

 A presente licitação tem por objeto Registro de Preço para Futura e Eventual 

Contratação de empresa para aquisição de Equipamento de Proteção Individual – 

EPIs, Equipamento de proteção coletiva – EPC, para uso dos funcionários dos 

diversos setores da ESURB O fornecimento será por um período de 12 (doze) meses, 

as demais especificações estão dispostas no Anexo I deste edital. 

 

2 . ÁREA SOLICITANTE E APLICAÇÃO 

2.1 . Solicitante: SESMT 
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2.2 . Aplicação: Para atender a demanda dos setores operacionais da ESURB. 

 

3 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇAO AO EDITAL. 

3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

3.1.1 A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo 

próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 02 (dois) dias uteis. 

3.1.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 

propostas. 

3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de 

Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.2.1 A pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

uteis contados da data de recebimento do pedido, e para tanto poderá requisitar subsídios 

formais do setor técnico competente.  

3.2.2 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

3.2.3 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele 

estabelecidas. 

3.2.4 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros 

avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 

sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

3.2.5 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, 

no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente 

ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

3.2.6 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir 

acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores 

alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 

particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 

4 - DA REFERENCIA DO TEMPO 

4.1 - Todas as referencias de tempo no edital, no aviso e durante a sessão publica 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

5 - DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇAO 

 

5.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, que preencherem as condições constantes desde Edital. 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 5 

 

 

 

5.2 - NOS TERMOS DO ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, PODERÃO 

PARTICIPAR DO CERTAME EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, assim definidas no capítulo II da referida lei e que 

pratiquem atividade comercial pertinente ao objeto da licitação, além de preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital.  

5.3 - Não poderão participar licitantes que incorram nas vedações do artigo 9º da Lei 

8.666/93 e do artigo 100 da lei Orgânica Municipal, ou que estiverem sob processo de 

falência ou concordada, ressalvados os termos da cláusula 7.6.5.1 deste Edital. 

5.4 - Não poderá participar da presente licitação empresa jurídicas:  

5.5 - Que estejam sobe falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

5.6 - Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de 

contratar com a Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.7- Que tenha sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, 

estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação;  

5.8 - Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a administração direta 

e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada;  

5.9 - Que incidirem nas hipóteses previstas no atr. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção 

prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei. 

5.10 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

5.11 - Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

5.12 - Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum. 

5.13 - Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  

5.14 - A observância das vedações do item anterior é de inteira reponsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

5.15 - Como requisito de participação neste certame, o licitante deverá declarar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de 

habilitação e demais condições da proposta comercial prevista no Edital e seus anexos.  

5.16 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 

licitante junto ao site: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante 

o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.1.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de 

Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 

regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 
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6.1.3 Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter 

maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar 

eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 

falecom@portaldecompraspublicas.com.br. Eventuais duvidas para obtenção de senha 

deverão ser solicitadas no ATENDIMENTO NACIONAL TEL: 3003.5455, 08:00 as 18:00, 

segunda a sexta- horário de Brasília (portal de compras publicas) 

6.1.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.1.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à Empresas de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB) responder 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.2. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

6.2.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

6.2.2 O Pregão será conduzido pela Empresa de Serviços Obras e Urbanização (ESURB) 

com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor 

do sistema eletrônico para esta licitação. 

 

7 - DA PARTICIPAÇAO NO CERTAME E ENVIO DE PROPOSTA 

 

7.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da 

sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e 

preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.1.2 A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de 

sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento 

total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

7.1.3 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

7.1.4 As propostas deverão ser cadastradas no sistema, MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.1.5 Qualquer problema com cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em 

contato com portal de compras publicas, pois é de inteira responsabilidade da mesma 

sanar problemas relacionados com o sistema. 

7.1.6 As propostas cadastradas divergentes ao solicitado no item 7.1.4 serão 

desclassificadas, uma vez que dificulta a operacionalização do sistema em razão da 

classificação ME, EPP. 

7.1.7 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente 

com as condições estabelecidas neste edital. 

7.2 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 
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7.2.1 A pregoeira convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada 

em conformidade com o ultimo lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas 

por meio de campo próprio do sistema, sob pena de desclassificação. 

7.2.2 O prazo poderá ser prorrogado, a critério da pregoeira, desde que solicitado por 

escritos, antes de findo o prazo estabelecido.  

7.2.3 Após a realização da sessão pública a licitante deverá encaminhar a Proposta de 

Preços em uma via digitada e impressa, preferencialmente no Modelo Padrão de Proposta 

(anexo II) redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 

uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras, ou entrelinhas devidamente datadas e 

assinadas na ultima folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. 

7.2.4 O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os 

requisitos elencados no subitem 7.2.1 ou o descumprimento das diligencias determinadas 

pela pregoeira acarretara na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 

processo sanatório contra o licitante 

 

8 - NA PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONTER: 

8.1 - Razão social (empresas) CNPJ (empresa), nome completo (pessoa física) Nº do CPF 

(pessoa física), endereço completo, Nº conta – corrente, agência e respectivo banco, o 

número do telefone e-mail; 

8.1.1 - Descrição do objeto da presente licitação com indicação da marca do produto cotado, 

em conformidade com as especificações do modelo de Proposta de Preços - Anexo I desde 

Edital; 

8.1.2 - Preço unitário e total por item, de acordo com os preços praticados no mercado, 

conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, sendo os valores relativos a cada 

item (unitário e total) em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, 

expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste Edital;  

8.1.3 - Declarar, no corpo da proposta, de que nos valores das propostas estão incluídas 

todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como 

encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer 

natureza; 

8.1.4 - O prazo de validade da proposta será de 60 dias (sessenta) dias a contar da data 

as sessão pública, de acordo com o artigo 6º da Lei 10.520/2002. 

8.1.5 - Prazo de início do fornecimento de acordo com o estabelecido no Edital a contar do 

recebimento, por parte da contratada, através de solicitação de fornecimentoe/ou boletim de 

medição. 

8.2 - Apresentar proposta contendo: descrição dos itens conforme especificação contida no 

Anexo I, bem como valor unitário e global dos itens licitados, de acordo com o modelo 

constante do Edital. 

8.2.1 - Conter indicação da marca e/ou fabricante do produto cotado. 

8.2.2 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 

insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequível, presumindo-se como tais, as 

que contiverem valores impraticáveis ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.  

8.2.3 - havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “Chat” a 

nova data e horário para continuidade da mesma. 
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8.2.4 - Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do objeto 

cotado. 

8.2.5 - As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação; 

8.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos 

e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários 

e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por 

extenso, será considerado este último. 

8.3.1 - O preço deverá ser proposto considerando a entrega dos produtos no 

ALMOXARIFADO CENTRAL DA ESURB, localizado na Av. Major Alexandre Rodrigues, 84, 

bairro Ibituruna ou no local da obra em Montes Claros/MG, incluindo na mesma os valores de 

quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos tributos diretos e indiretos incidentes 

sobre o fornecimento do objeto., fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 

encargos ou acessórios. 

8.3.2 - AO LICITANTE ARREMATANTE VENCEDOR, NÃO CABERÁ A DESITÊNCIA DO 

ITEM, RESSALVANDO OS CASOS DE FATO SUPERVENIENTES (AQUELE QUE 

OCORREU POSTERIOR Á FASE DE LANCES), CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, 

SOB PENA DE FICAR IMPEDIDO DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR NO 

MÍNIMO 06 (SEIS) MESES. 

8.3.3 - Poderão ser cotados números até 02 (duas) casa após a vírgula; 

8.3.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções; 

8.3.5 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como: despesas com impostos, taxas, 

fretes, seguros e quaisquer outros que indicam direta e indiretamente sobre o objeto desta 

licitação, correrão por conta da proponente.  

8.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.   

 

9 - DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO 

 

9.1 - Os licitante encaminharão todas as certidões, declarações, e os demais documentos 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a proposta, em formato 

digital, sob pena de inabilitação. 

9.1.1 - Somente haverá necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver duvida em 

relação a integridade do documento digital. 

9.1.2 - Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), 

deste que devidamente autorizado pelo órgão competente. Serão aceitas Assinaturas 

Digitais, Assinaturas Eletrônicas e Autenticações Digitais para todos os documentos: 

Propostas Financeiras, documentos de habilitação e declarações. 

9.2 - A documentação física original ou autenticada, quando solicitada deverá ser 

encaminhada a Empresa Municipal de Serviços Obras e Urbanização - ESURB, situada a 

Avenida Major Alexandre Rodrigues, nº 84, bairro Ibituruna, Montes Claros/MG - CEP: 

39.401-301, em envelope opaco lacrado, contendo as seguintes indicações no seu verso.  
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À PREGOEIRA DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO – 
ESURB – MONTES CLAROS/MG 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 618/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE DO LICITANTE 

 

9.3  Habilitação Jurídica 

 

9.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 

empresarial; e, no caso de sociedade por ações, os documentos já mencionados 

acompanhados do documento de eleição de seus administradores. 

9.3.2 - Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.  

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar o objeto social pertinente 

e compatível com o objeto da licitação, quando especificado em seu corpo. 

 

9.4 - Regularidade Fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira  

9.4.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

estabelecimento que participará da licitação, nos termos da IN-SRF 200/2002. 

a) - A pregoeira ou a Comissão de apoio efetuará consulta ao site da Receita Federal na 

Internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à Instrução Normativa da SRF nº 200 

de 13/09/2002. 

9.4.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

a) - Para fins de comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser 

apresentada a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União. 

b) Para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal 

deverão ser apresentadas Certidões emitidas pelas Secretarias competentes do Estado e 

Municipal, respectivamente.  

9.4.3 - Certificado de Regularidade Fiscal relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

9.4.4 - Prova de regularidade fiscal e trabalhista – CNDT – Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista, conforme exigência inciso IV art.27 da Lei 8.666/93 – aprovada pelo Decreto 

5.452 de 01/05/43. 

9.4.5 - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

9.4.6 - No caso de empresas em processos de Recuperação Judicial, Declaração da Vara de 

Falência e Concordata que ateste a existência de condições econômicas e financeiras para o 

cumprimento do Contrato.  

 

9.5 - Documentação Complementar  

9.5.1 - Todos os licitantes deverão encaminhar conforme modelos nos respectivos anexos 

deste Edital: Modelo de Proposta – Anexo II, Declaração de Carta de Credenciamento Anexo 
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III, Declaração de Pleno Atendimento – Anexo IV, a Declaração de Participação – Anexo V e, 

caso a licitante seja ME/EPP ou equiparada, a Declaração de Microempresa; Empresa de 

Pequeno Porte ou equiparada – Anexo VI.  

9.5.2 - Declaração de Dados Cadastrais, conforme modelo do Anexo VII, no qual o licitante 

compromete-se a manter atualizado seus dados cadastrais, autorizando o município de 

Montes Claros/MG a intimá-lo através de correspondência eletrônica caso seja informado o 

endereço de e-mail. 

9.6 - Atestado de Qualificação Técnica: 

Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais 

pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, conforme art.30 parágrafo 4º 

da Lei 8.666/93, com nome legível do emitente, em papel timbrado com carimbo do 

CNPJ. 

9.6.1 - Apresentar o Certificado de Aprovação C.A – para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 09. 

9.7 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões 

positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os 

débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

9.8 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 9.4.2 e prova de 

regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), constante do 

item 9.4.3, poderão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela 

Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) com vigência a partir de 03/11/2014. 

9.9 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9.10 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente 

e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda 

o que segue, conforme preceitua a legislação vigente: 

9.10.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 

9.10.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.11 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. Contudo a comprovação da 
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regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será 

exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. 

9.12 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na 

data fixada para sua apresentação. 

9.13 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura 

da sessão do Pregão. 

9.14 - O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento - 

Anexo IV deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

observadas as penalidades cabíveis. 

9.15 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante. 

9.16 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.17 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 

 

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

10.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação dos documentos. 

10.1.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo tal circunstância e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada, 

ressalvadas as prerrogativas constantes da Lei Complementar 123/2006. 

10.2 - As Microempresas; Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme consta do Capítulo 11 

(onze) do presente Edital, sob pena de inabilitação, ainda que haja alguma restrição. 

10.2.1 - No caso de Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, havendo 

alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 

interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 
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10.2.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.2.1 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, 

sendo facultado à Administração convocar para negociação os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

11 - DA PARTICIPAÇAO DAS ME’S E EPP’S 

11.1 - A participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte se dará conforme 

preceituado na Lei Complementar Nº 123/2006, alterada pela lei complementar nº 147/2014 

de 07/08/2014. 

11.1.2 - Nos termos do Art. 48, I da Lei Complementar 123/2006, poderão participar do 

certame exclusivamente Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas. 

 

12 - DA ANALISE DAS PROPOSTAS: 

12.1 A pregoeira via sistema eletrônico dará inicio a sessão publica, na data e horário 

previstos neste edital. Com a divulgação da melhor proposta. 

12.2 O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente por meio eletrônico, no 

sitio informado no preambulo deste edital, conforme dispõem os artigos 7º e 13, IV, do 

decreto 5.540/2005. 

12.3 A pregoeira analisara as propostas de preços eletronicamente encaminhadas, 

desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido pelo 

instrumento convocatório. 

12.4 A decisão sobre classificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema 

eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas empresas. 

12.5 Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances na qual os autores das 

propostas classificadas poderão oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema 

eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatório ou 

cronológico especifica, mas sempre inferior ao seu ultimo lance ofertado. 

 

13 - DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

13.1 - Aberta a etapa competitiva da sessão pública, a licitante devera encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada 
do recebimento do respectivo valor.  

13.1.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

13.2 Para efeitos de lei complementar 123/2006, as Microempresas, Empresa de pequeno 
porte ou equiparadas deverão apresentar, no momento do credenciamento, a declaração 
constate no anexo III, sob pena de não gozarem dos seus benefícios.  

13.2.1 A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da lei complementar 
123/2006 caracterizará infração administrativa, sem afastar as demais infrações penais 
cabíveis. 

13.3 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem menores que o ultimo lance 
registrado no sistema. 

13.3.1 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
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13.3.2 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

13.3.3 - A disputa de lances se dará no modo aberto e fechado, sendo que o envio de 
lances na sessão publica durara 15(quinze) minutos. 

13.3.4 - Encerrado o prazo previsto no subitem 13.3.3, o sistema encaminhará o aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de ate 10(dez) minutos, 
aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

13.3.5 - Encerrado o prazo de que trata o subitem.13.3.4, o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 
com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

13.3.6 Na ausência de, no mínimo 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 
13.3.5 os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, ate o 
máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado ate 05 (cinco) minutos, que 
será sigiloso ate o encerramento deste prazo. 

13.3.7 Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 13.3.3 e 13.3.4, o sistema ordenará 
os lances em ordem crescente de vantajosidade. 

13.3.8 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 13.3.3 e 

13.3.4, haverá o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 

(três) na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em ate 05 (cinco) 

minutos, que será sigiloso ate o encerramento do prazo, observado, após esta etapa, o 

disposto no subitem 13.3.7. 

13.3.9 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda 

as exigências da habilitação, a pregoeira poderá, mediante justificativa, admitir o reinicio da 

etapa fechada nos termos do disposto no subitem 13.3.8. 

13.3.10 - Encerrada a sessão publica sem prorrogação automática pelo sistema, a pregoeira 

poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em 

prol da consecução de melhor preço, mediante justificativa. 

13.4 - Após o encerramento de cada item, caso o vendedor não seja uma empresa 
beneficiada pela lei complementar nº 123/06, e existindo empate com empresas 
beneficiadas, será enviada uma mensagem para o chat informado a ordem de classificação 
para o desempate (o intervalo percentual considerado como empate, estabelecido na lei, é 
de ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado). 

13.4.1 - Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 
05(cinco) minutos para ofertas de novos lances ou para a desistência, na ordem de 
classificação apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para o chat, neste 
intervalo de tempo, as empresa interessadas em usufruir dos benefícios deveram ofertar os 
seus lances. 

13.4.2 No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 
dos lances retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

13.4.3 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão 
publica será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 
comunicação do fato aos participantes no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
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13.4.4 Após o fechamento da etapa de lances,  havendo a necessidade a pregoeira 
encaminhara pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance com menor valor obtido. 

13.4.5 O julgamento desta licitação será feito pelo CRITÉRIO MENOR PREÇO POR ITEM,  
observadas as demais condições deste edital e seus anexos. 

13.5 Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as exigências do 
presente Edital, quando for omissa ou apresente irregularidades insanáveis tais como: 

13.5.1 Valores iguais a zero; 

13.5.2 Erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os valores expressos 
numericamente ou por extenso, de forma a suscitar dúbia interpretação. 

13.6 O objeto da presente licitação será adjudicado a licitante que, atendendo a todas as 
condições expressas neste Edital de pregão, e seus anexos, for declarada vencedora para o 
item respectivo, de acordo com os critérios de julgamento e habilitação. 
 

13.7 - Da reabertura da Sessão Pública 

13.7.1 A sessão publica poderá ser reaberta: 

13.7.2 Nas hipóteses de provimento de recursos que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os dele dependam. 

13.7.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente. 

13.7.4 Na hipótese de necessidade da suspensão da sessão publica para realização de 
diligencias a sanar erros ou falhas que alterem a proposta, documentos e sua validade 
jurídica. A sessão publica será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. 

13.8 Todos os licitante remanescentes deveram ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

13.8.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 

14 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR 

14.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02(duas) horas, a contar da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico e devera: 

14.1.2 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha se assinada e as demais 

rubricadas. 

14.1.3 A proposta final devera ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada se for o 

caso. 

14.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais com a marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
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14.1.5 Os preços deveram ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da lei nº 8.666/93). 

14.1.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

14.1.7 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 

de um resultado, sob pena de desclassificação. 

14.1.8 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus anexos não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vinculo a proposta de outro licitante. 

 

15 - DOS RECURSOS 

15.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão publica, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no 

prazo de 30 (trinta minutos). 

15.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importara na decadência 

desse direito, ficando a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada 

vencedora. 

15.1.2 - Diante da manifestação da intenção e recurso a pregoeira não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificara as condições de admissibilidade do recurso. 

15.1.3 Os interessados que por ventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 

comparecer a Avenida Major Alexandre Rodrigues, nº 84, Bairro Ibiturana, Montes Claros 

MG, de segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30 ou 13:30 as 17:30. 

15.1.4 Recebida a intenção de interpor recurso pela pregoeira, a licitante devera apresentar 

as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente 

15.1.5 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo 

próprio do sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões 

entregues diretamente a pregoeira ou enviadas por quaisquer outros meios (x, 

correspondência, etc) 

15.1.6 Caberá a pregoeira receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus 

atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05(cinco) dias uteis após o 

recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informado ao Presidente da Empresa Municipal de Serviços, Obras e urbanização (ESURB), 

para a decisão final no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

15.1.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os autos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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15.1.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste edital (subitem 15.1.3). 

15.1.9 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder 

pelo licitante. 

 

16 - DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 

16.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira, sempre 
que não houver recurso. 
16.2 - Para adjudicação será verificada a manutenção das condições de habilitação da 
licitante vencedora. 
16.3 - Caso haja alguma irregularidade, nos termos do item acima, será concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação. 
16.4 - Será verificado ainda, eventuais impedimentos de licitar e contratar, da licitante 
vencedora, mediante consulta à: 
16.5 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 
16.6 - Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico 
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm. 
16.7 - Caso a empresa enquadre-se em alguma hipótese de inidoneidade e suspensão, será 
analisado o alcance da mesma, sendo garantido à licitante o contraditório e ampla defesa, 
em caso de inabilitação. 
16.8 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor, pelo 
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

17 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

17.1 - O gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o Diretor 

Presidente da ESURB. 

17.2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o numero 

de fornecedores a terem seus preços registrados, a ESURB convocará os adjudicatários 

para assinarem a ARP, em prazo a ser estabelecido pelo Diretor Presidente, observando o 

prazo de validade da proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na 

forma do artigo 81 da Lei 8.666/93. 

17.3 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas 

propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 

justificativa aceita pela ESURB a pregoeira examinará as propostas subsequentes e a 

habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, ate a apuração da proposta que 

atenda ao Edital, podendo ainda negociar o preço. 

17.4 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses contados da data da assinatura, podendo ser 

prorrogado, desde que haja aditivo contratual entre ESURB e a Prefeitura Municipal de 

Montes Claros/MG, por prazo não superior ao período de aditamento. 

17.5 - A ARP não obriga à ESURB a efetivar as contratações podendo realizar licitação 

especifica para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação pertinente, hipótese 

em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.  
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17.5.1 - A critério da ESURB, obedecida à ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) 

preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será (ão) convocado(s) pelo Setor de Compras, 

mediante Autorização de Fornecimento - AF para fornecer o itens na forma e prazos 

previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas á proposta, ao Edital e a Ata. 

17.6 - O setor de Compras avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, 

as negociações ao ajustamento dos preços publicando, trimestralmente os preços 

registrados. 

17.7 - Se o preço inicialmente registrado torna-se superior ao praticado no mercado, o setor 

gerenciador negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata 

poderá requerer, por escrito o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao 

requerimento documentação comprobatória.  

17.8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 

incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser 

protocolizada no setor de Compras, , localizado à Avenida. Major Alexandre Rodrigues nº 84 

Ibituruna em Montes Claros/MG, Montes Claros/MG, dirigida á Gerencia de Compras da 

Esurb. 

17.9 - O fornecedor antes de ser convocado para entrega de material poderá requerer á 

ESURB por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao 

registro ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação 

comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-

financeiro, nos termos da alínea “d” do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

17.9.1 -  Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 

aplicação de penalidade. 

17.10 - Cancelados os registros, a ESURB poderá convocar os demais fornecedores, na 

ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 

17.10.1 - Não havendo êxito nas negociações e não existindo outros preços registrados, a 

ESURB procederá á revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado. 

17.11 - O gestor da ARP (Diretor Presidente) deverá realizar o controle do fornecimento dos 

itens, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado 

para a contratação. 

17.12 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, a 

ESURB para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os, na 

própria ARP, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 

limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

17.13 - DA ADESÂO DO CARONA - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
não-participante do certame licitatório poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que: 
- comprove nos autos a vantagem da adesão;  

- consulte previamente o órgão gerenciador/Esurb 
- observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a 
expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento. 
- As adesões à ata de registro de preços, por orgãos ou entidades não participantes, não 
poderão exceder, a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do instrumento convocatório 
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18 - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

18.1 O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos, necessárias à fiel execução do 
objeto desta licitação. 

18.1.1 - Se na ocasião da formalização do Contrato as certidões de regularidade de débito 

da Adjudicatária perante a Justiça do Trabalho, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade 

vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 

certificando nos autos do processo a sua regularidade, anexando documentos passíveis de 

obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

18.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade de que trata o subitem 18.1.1 deste item, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se 

realizar. 

18.2 - O encaminhamento para assinatura poderá ocorrer de forma eletrônica, valendo-se 

para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços.  

18.2.1 - Caso haja alguma irregularidade, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularização, sob pena da contratação não se realizar, ressalvadas as penalidades 

cabíveis.  

18.3 - No ato da confirmação do recebimento da Autorização de Fornecimento, deverá a 

licitante vencedora indicar um representante pertencente ao seu quadro funcional, com o 

qual a Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar 

quaisquer outras comunicações. 

18.4 - Se por qualquer motivo não venha a ser atendida a solicitação da Autorização de 

Fornecimento, a licitante subsequente, na ordem de classificação, será notificada para nova 

Sessão Pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

18.5 - Caso a Adjudicatária convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta não 

apresente situação regular conforme trata o subitem 18.1.1, ou se recuse a assinar o 

Contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 

sucessivamente, até que seja satisfeita a contratação pretendida pelo órgão licitante. 

18.6 - Serão aceitas ASSINATURAS DIGITAIS, ASSINATURAS ELETRÔNICAS E 
AUTENTICAÇÕES DIGITAIS para todos os documentos. 
 
18.7 - A empresa adjudicatária compromete-se a comparecer em até 02 (dias) dias após a 
convocação para assinatura do contrato sendo da mesma localização do certame. 
. 
18.8 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será 12 (doze) meses a 
contar da assinatura do mesmo podendo ser prorrogado, desde que haja aditivo contratual 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 19 

 

 

entre ESURB e a Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, por prazo não superior ao 
período de aditamento. 
  
18.9 - As quantidades informadas no Anexo I deste instrumento convocatório são estimadas, 
portanto a ESURB poderá alterá-las, de acordo com as suas necessidades e/ou 
conveniência, obedecidos aos limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados.  
 
18.10 - Os materiais serão fornecidos mensalmente conforme a necessidade da ESURB, 
através de Autorização de Fornecimento, assinada pelo seu Diretor, cujo quantitativo poderá 
ser variável a critério da mesma, respeitando o quantitativo existente no contrato. 
 
18.11 - A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do contrato. 
 
18.12 - O contrato a ser firmado não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização da ESURB por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 
inclusive rescisão. 
 

18.13 - Por parte da CONTRATADA: 
 
18.13.1 - Entregar o produto em até 05 (cinco) dias após o recebimento de Autorização de 
Fornecimento. 
 
18.13.2 - Promover a entrega do produto, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos,  
 
18.13.3 - Fazer a substituição do material não aceito pela ESURB no prazo 04 (quatro) dias. 
 
18.13.4 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à ESURB, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 
 
18.13.5 - Prestar a entrega do produto contratado, de forma SOLICITADA e da maneira 
indicada pela ESURB. 
 
18.13.6 - Corre por conta da contratada todas as despesas e responsabilidades perante as 
leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho decorrentes de suas 
relações empregatícias, assim como todos os impostos incidentes sobre o Contrato. 
 
18.14 - Por parte da ESURB: 

 
18.14.1 - Emitir as necessárias autorizações de fornecimento indicando as quantidades 
solicitadas e o(s) local (ais) de entrega respectiva. 

18.14.2 - Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso; 

18.14.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 

18.14.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da 
Nota Fiscal no setor competente; 
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18.14.5 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

18.14.6 - Notificar a CONTRATADA através da Diretoria Geral, fixando-lhe prazo para corrigir 
irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

19 - FISCALIZAÇÃO, ENTREGA DO MATERIAL. 
 

19.1 - A entrega será de forma PARCELADA E CONTÍNUA, através de Autorização de 
Fornecimento (AF), durante toda a vigência do contrato, de acordo a demanda da ESURB.  

19.1.1 - As quantidades e definições dos produtos a serem requisitados, serão determinadas 
pelo de elétrica, cujo quantitativo poderá ser variável, de acordo com a demanda. A 
responsabilidade pelos quantitativos e pela correta especificação do objeto é do setor 
SESMT, bem como o emprego dos materiais a serem adquiridos.  

19.1.2 - Prazo de Entrega: O prazo máximo para entrega do material será de 05 (cinco) 
dias, contados a partir da Autorização de Fornecimento, e será entregue no 
ALMOXARIFADO CENTRAL DA ESURB, localizado Av. Major Alexandre Rodrigues, nº 84, 
Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG. 

19.3 - Procedimentos para Fiscalizar/receber/conferir: O setor competente para receber, 
conferir e fiscalizar os materiais, objeto desta licitação será a ALMOXARIFADO CENTRAL 
E/OU SETOR DE SESMT DA ESURB observado os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

19.3.1 - Critérios de Aceitabilidade do Objeto – Reserva-se também ao Setor de 
Almoxarifado da ESURB, o direito de recusar todo e qualquer material em desacordo com a 
solicitação, obrigando-se a Contratada a promover sua substituição, desde que a 
reclamação seja manifestada pelo solicitante num prazo máximo de 04 (quatro) dias a 
partir do recebimento, sem quaisquer ônus adicionais para a ESURB. 

19.3.2 - O não cumprimento do contrato no que se refere ao rendimento e qualidade do 
material obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas a sua substituição, 
no prazo de 04 (quatro) dias, contados a partir do recebimento da notificação por parte da 
CONTRATADA, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e regular 
substituição do material rejeitado por má qualidade.   

19.4 - O fornecimento dar-se-a nos termos especificados no Anexo I deste Edital, que o 
integra independentemente de transcrição. 
 

20.  DO REAJUSTAMENTO 

 

20.1 - Os preços contratados não sofrerão alterações, salvo as hipóteses previstas na alínea 
“d” do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

 

21 - PAGAMENTO 

 

21.1 - O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor 
Financeiro da ESURB, por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento 
da Nota Fiscal da quantidade requisitada, mediante a apresentação da CND do INSS, CRF 
do FGTS e CNDT trabalhista. 

 

21.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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21.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 

 

21.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente liquidação 
qualquer obrigação financeira decorrente de sanções administrativas ou inadimplência, sem 
que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

21.5 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 
transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, impostos diretos e indiretos, 
seguros e outros encargos ou acessórios.  

 

21.6 - Os preços não sofrerão reajuste. 

 

21.7 Da dotação orçamentária: 

 

21.7.1 - Informamos que para cobertura desta despesa serão utilizados recursos próprios e 

oriundos de contratos firmados entre ESURB e Prefeitura Municipal. Não sendo necessário a 

juntada dos mesmos no Sistema de Registro de Preço, conforme o § 2º, art, 7º, do decreto nº 

7.892/2013 traz a seguinte regra: “ § 2º Na licitação para registro de preço não é 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil ” 

 

22 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

22.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não cumprir a 

ARP, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do objeto licitado, não mantiver a proposta, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar na execução do contrato, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 

descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

22.2 - O descumprimento total ou parcialmente do contrato firmado ensejará a aplicação das 
sanções abaixo citadas, previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, 
garantida a defesa prévia, nos seguintes termos: 

 

22.2.1 - advertência por escrito; 

 

22.2.2 - Multa, observados os seguintes limites: 

 

a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor total do objeto licitado, até o 30o 
(trigésimo) dia, decorrente da entrega dos produtos em desconformidade com a 
especificação do objeto estabelecida no edital convocatório. 

 

b) -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da contratada, injustificadamente, 
desistir do fornecimento, dando causa à sua rescisão; 

 

c) -15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias do fornecimento, com a consequente rescisão contratual; 
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- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por 
meio de guia própria, a ESURB, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da 
sua aplicação. 

 

22.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
ESURB, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

22.4 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a ESURB, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a ESURB pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 

 

22.5 As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

22.6 O recolhimento da multa referida no item anterior deverá ser feito, por meio de guia 

própria emitida pela ESURB, e paga no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data 

 

23 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1- Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

23.1.1 - Anexo I - Especificação do Objeto; 

23.1.2 - Anexo II - Modelo Proposta Preços; 

23.1.3 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

23.1.4 - Anexo IV - Declaração de Pleno Atendimento  

23.1.6 - Anexo V - Declaração de Participação  

23.1.6 - Anexo VI - Declaração Microempresa e Empresa Pequeno Porte  

23.1.7 - Anexo VII - Modelo Declaração Dados Cadastrais 

23.1.8 - Anexo VIII - Minuta Ata de Registro de Preço 

23.1.9 - Anexo IX - Minuta Contratual 

 

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

23.3 - As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e poderão também ser solicitadas pelo e-
mail: (licita.esurb@gmail.com). 

23.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em 
dia de funcionamento administrativo da ESURB.  

23.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.  
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23.6 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido. 

23.7 - A Pregoeira, no interesse da ESURB, poderá adotar medidas saneadoras durante a 
tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, bem como falta de data, da rubrica da proposta, de CNPJ, endereço completo 
da empresa, e outras situações similares, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei 
Federal 8.666/93, 

 

23.7.2 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
ESURB, a finalidade e a segurança da contratação. ‘ 

 

23.7.3 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou 
desclassificação da proposta.  

23.7.4 - As decisões do Presidente da ESURB e da Pregoeira serão publicadas em jornais 

de maior 

 circulação nesta região, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 

109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas no site 

www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm. 

www.portaldecompraspublicas.com.br, 

23.8 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais 
que disciplinam a matéria. 

 

23.9 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo ESURB 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 
ato escrito e fundamentado, disponibilizado no site 
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm e 
www.portaldecompraspublicas.com.br, para conhecimento dos participantes da licitação.  

 

23.10 - A ESURB poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura. 

 

23.11 - Para atender a seus interesses, A ESURB reserva-se o direito de alterar quantitativos 
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n.o 8.666/93.  

 

23.12 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no site     
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm. 
www.portaldecompraspublicas.com.br,  

 

23.13 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via 
Internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e as publicações em jornais de maior circulação nesta 
região, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  
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23.14 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail: 
licita.esurb@gmail.com  (38) 3212-1015 ou no endereço citado no item anterior. 

 
23.15 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 
 
Montes Claros/MG, 05 de setembro de 2022. 

 

Pregoeira: 

Vânia Santos Souza de Carvalho 

 ________________________ 

Equipe de Apoio: 

 

Janiete Ferreira Veloso 

 ________________________ 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS, 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS 

DOS DIVERSOS SETORES DA ESURB O FORNECIMENTO SERÁ POR UM PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES, AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISPOSTAS NO ANEXO I 

DESTE EDITAL. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

01 Botina de segurança Par 150    

Botina em vaqueta com bico pvc solado nitrílico alta temperatura: Calçado ocupacional de uso 

profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, 

palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado bidensidade 

antiderrapante, resistente ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do 

salto, resistente ao óleo combustível. C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em 

caracteres indeléveis nos pés direito e esquerdo, numeração do calçado impresso no solado; Apresentação de 

documento comprobatório do C.A. - Certificado de Aprovação. Numeração variada. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

 

02 

 

Luva de vaqueta mista 

 

Par 

 

500 
   

Luva de vaqueta mista - Luvas de segurança, confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos e unheira; 

Reforço externo em vaqueta na palma, com reforço interno na ponta dos dedos em raspa; Dorso e face dorsal dos dedos 

em jeans de ótima qualidade; C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em caracteres indeléveis em 

ambas as mãos; Apresentação de documento comprobatório do C.A. válido - Certificado de Aprovação. Numeração 

variada. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

03 Creme protetor Frasco  300    

Creme protetor (Luva química) - Proteção a produtos solúveis em água, argamassa, tinta, cimento, óleos em geral e 

solventes; Creme de proteção, classificado como grupo 2 / óleo resistente, sólido, sob forma de creme homogêneo; Odor 

característico e de ph da suspensão aquosa a 5% (m/v) igual a 7,3; Composto por: cera auto-emulsionante não iônica, óleo 

mineral, usp, propilenoglicol, lanolina etoxilada,silicone l45/1000,alcool oleico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, 

essência bianca,corante azul CI 42090, água QSP. Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome 

do fabricante em caracteres indeléveis; Apresentação de documento comprobatório do C.A válido , e amostra ao setor de 
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segurança do trabalho para análise e conferência das especificações 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

04 
Conjunto cinto de segurança 
tipo paraquedista  

Un 30    

CONJUNTO CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ ABDOMINAL 4 PONTOS ANCORAGEM COM 

TALABARTE EM Y EM CORDA 1,35M OU MENOR, MOSQUETÃO DUPLA TRAVA E BOLSA PARA ACONDICIONAR. 

 Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster e fita secundária de 

poliéster. Com 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola 

laterais de aço para posicionamento. Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e 

suspensório.   Para trabalhos executados acima de 2 m do nível inferior, onde haja risco de queda; com talabarte de 

segurança em y em corda torcida de poliamida, com ABS. GANCHO 55mm (Comprimento L1: 1,35 m. Abertura do 

ABS: 1,5 m),  

Mosquetão de Aço Oval com dupla trava manual, Carga de ruptura: 25KN, Ruptura longitudinal (Lateral): 9KN, 

Travamento de segurança: tipo rosca; 

Bolsa para acondicionar em lona impermeável.  C.A. - Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e 

nome do fabricante em caracteres indeléveis; Selo IMETRO. Apresentação do documento comprobatório do CA válido. 

OBS.: Entrega da copia do certificado de conformidade atualizado. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os produtos que compõem esse item deverão obrigatoriamente ser do mesmo 

fabricante. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

05 
Conjunto cinto 
paraquedista(eletricista) com 
talabare de posicionamento 

Un 30    

Conjunto cinto paraquedista(Eletricista) com talabarte posicionamento, trava quedas, mosquetão de alumínio de 

tripla trava e bolsa para armazenamento: 

Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal:   

- Confeccionado em fita poliéster retardante a chama; 

- 02 meia-argolas dielétrica, para posicionamento, na cintura  

- 01 meia-argola dielétrica com ponto de conexão dorsal;  

- 03 fivelas de engate rápido, nas pernas e na cintura;  

- 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro;  

- 04 laços frontais para ancoragem;  

-Ajuste peitoral;   

- Almofada de 130mm para proteção lombar;  

- Almofada de 50mm para proteção das pernas.  

Mosquetão de alumínio de tripla, 

Talabarte posicionamento:  confeccionado em corda torcida de 14mm de diâmetro e comprimento 2m, 01 gancho olhal 

dupla trava com abertura 18mm; 01 gancho dupla trava; revestido com proteção contra atrito; 01 regulador de distância em 

aço,  

Trava queda para corda 12mm com mosquetão oval, dupla trava Carga de ruptura: 25KN, Ruptura longitudinal (Lateral): 
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9KN, Travamento de segurança: tipo rosca. C.A. – Certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome 

do fabricante gravado em caracteres indeléveis e selo IMETRO. (Para   eletricista) Apresentação do documento 

comprobatório do CA válido. 

OBS.: Entrega da copia do certificado de conformidade atualizado. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os produtos que compõem esse item deverão obrigatoriamente ser do mesmo fabricante. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

06 Trava queda Un 30    

 TRAVA QUEDA - Trava-queda de aço inox para corda de 12mm extensor  em corda torcida 14mm. Com C.A. – certificado 

de Aprovação emitido pela secretaria do trabalho.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O produto desse item deverá obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do Cinturão 

de Segurança tipo paraquedista/abdominal. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

07 Talabarte de posicionamento Un 30    

TALABARTE DE POSICIONAMENTO - Talabarte de posicionamento em corda torcida 14mm diâmetro, fixa aos 

conectores, por meio, de entrelaçamento, com regulador de distância em aço inox conector classe T e comprimento 2m, 01 

gancho olhal dupla trava com abertura 18mm; 01 mosquetão dupla trava; revestido com  proteção  contra  atrito. C.A. – 

Certificado de aprovação expedido secretaria do trabalho e selo do imetro. Apresentação de documento comprobatório do 

C.A.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O produto desse item deverá obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do Cinturão 

de Segurança tipo paraquedista/abdomi 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

08 
. Lentes para máscara de 

soldador  
Un 60    

. Lentes para máscara de soldador (placa de segurança incolor + filtro de luz tonalidade nº): Placa de segurança incolor 

para afixar na parte fixa da máscara de celeron e uma placa de cobertura com o filtro de luz na parte basculante; O filtro de 

luz, confeccionado em vidro de tonalidade 10 e as placas de coberturas e de segurança, confeccionadas em vidro 

transparente, para afixar ao visor, por meio, de um suporte confeccionado de uma lâmina metálica encaixada em fendas 

internas do visor conforme modelo. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

09 Capacete classe b Un 300    

Capacete classe b _ (com carneira e jugular em tecido) Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e 

injetado em polieleno de alta densidade e com abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo; suspensão em peça 

única, injetada em polieleno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma; 

jugular em tecido 2cm de largura com presilha para ajuste. C.A – Certificado de aprovação expedido pela secretaria do 

Trabalho e nome do fabricante gravado em caracteres indeléveis, o produto deverá estar em conformidade com as normas 

da ABNT NBR’s 8221:2003/8221:2015 e apresentar selo do IMETRO. 
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ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

10  Jugular Un 200    

Jugular em conformidade com o item 09. .(item de reposição) 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

11 Carneira     Un 40    

Carneira em conformidade com o item 09 .(item de reposição) 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

12 Kit carneira Un 35    

Kit: Carneira Têxtil com Catraca  +  jugular para Capacete – LIBUS 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

13 
Bolsa para transportar 

ferramentas Un 35 
   

BOLSA PARA TRANSPORTAR FERRAMENTAS (Eletricista). Bolsa confeccionada em lona impermeável, com alça 

regulável com 5cm de largura; Fechamento em tic-tac de nylon reforçado e fitas de polipropileno resistentes; Obs.: 

Regulador da alça em nylon de alta resistência. Características: 3 bolsos  externos sendo 1 frontal 2 laterais;  Medidas: 

Tamanho Total (desconsiderando a alça): Largura 43cm x Altura 31cm. 

Tamanho do Compartimento/Bolso Principal: Larg 32cm x Alt 30cm x Fole 15cm. Cor: Verde 
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ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

   
 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

.............................timbre ou identificação do licitante............... 

 

À 

Empresa Municipal de Serviços Obras e Urbanização de Montes Claros/MG - ESURB. 

Equipe de Apoio / Pregoeira. 

 

Prezados Senhores: 

Atendendo ao Pregão Eletrônico nº ______/2022, apresentamos nossa Proposta de Preços, 
conforme abaixo especificado: 

 

ITENS 
 

 

Item Quant. Unid. Especificação Valor Unit. Valor Total 

      

      

      

      

      

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$_______ 
(__________________________________________________) 
 

 

 

 

Local e data: ____________________ de _______ de _______. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal  

ou procurador (juntando-se a procuração).  
 
 

 

Apresentar o Certificado de Aprovação C.A – para os itens 01 , 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _______________________________, 

portador do Documento de Identidade n.º ___________________, para participar das 

reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a 

requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, apresentar 

lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar 

documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a 

que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 

______________________________, ____ de _______________ de 2022 

(Local e data) 

   

 

 

 

 

 Assinatura: _________________________________ 

                       (Sócio ou Proprietário da empresa) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO  

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 
 
 
A empresa______________________________, cadastrada no CNPJ sob o 
nº______________________________, situada na _______________________ por 
intermédio do (a) seu (a) representante legal ou procurador (a) declara à Empresa Municipal 
de Serviços Obras e Urbanização de Montes Claros/MG - ESURB, que atende a todas as 
condições de habilitação no processo licitatório nº ___/_____ Edital de Pregão Eletrônico nº 
_______/_______ e se compromete a entregar o (s) bem (ns) e/ou a prestar o (s) 
serviço (s) que lhe for (em)  adjudicado (s) conforme a descrição deste Edital e seus 
Anexos, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na 
elaboração da Proposta de Preços, e, também declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos. Declara ainda, cumprir a Lei Municipal nº 3.084 de 28 
de fevereiro de 2.003, que dispõe sobre aplicação de sanções às empresas sediadas no 
Município em descumprimento da Lei de Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência e Decreto Lei nº 3.928 de 20 de dezembro de 1.999 que dispõe 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 
 
 
 

Local e data: ____________________ de _______ de _______. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal  
ou procurador (juntando-se a procuração). 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

A Empresa___________________________________________________________, inscrita 
no CNPJ sob nº _________________________, sediada na cidade de 
__________________________, declara, sob as penalidades da Lei que: 

 

a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua habilitação, na forma do §2º, do art. 
32, da Lei federal nº 8.666/93; 

b) Não se acha enquadrada nas vedações indicadas nos subitens 5.3 a 5.13 do Edital do 
Pregão Eletrônico ____/2022; 

c) Atende à exigência do inciso V do art. 27 incorporado à Lei Federal nº 8.666/93 pela Lei nº 
9.854/99; 

d) Possui condições suficientes para fornecer os objetos licitados; 

e) Tomou conhecimento das informações e condições exigidas para o cumprimento das 
obrigações relativas ao objeto licitado; 

f) Assume inteira responsabilidade pela execução do objeto licitado, bem como a sujeição a 
todas as normas do Edital e seus Anexos. 

 

Assume ainda, essa Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as 
informações fornecidas. 

 

 

 

Local e data: ____________________ de _______ de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal  

Ou Procurador (Juntando-se a procuração) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

(Nome/Razão social) ____________________________________, inscrita no CNPJ N.° 
_________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 
____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade N.° 
___________________ e do CPF N.° __________________, DECLARA, para fins do 
disposto no item IX do Edital do Pregão Eletrônico N.º 005/2022, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser microempresa ou empresa de pequeno 
porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________, ____ de _______________ de 2022 

(Local e data) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(representante legal) 

Ou Procurador (Juntando-se a procuração) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

 

Sociedade Empresária: 

 

CNPJ/MF: 

 

Responsável Legal / CPF: 

 

E-mail: 

 

Telefone de Contato: 

 

Dados bancários: 

 

 

Os dados cadastrais deverão ser mantidos atualizados junto à Comissão de Licitações. 

 

 

 

 

Local e data: ___________________, _____ de ___________ de ______. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal  

ou procurador (juntando-se a procuração). 
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

Processo de Compra N.º 618/2022 

Pregão Eletrônico N. º005/2022 

MINUTA  

 Aos ___ dias do mês de _____________ do ano de  2022, a ESURB – Empresa Municipal de 

Serviços Obras   URBANIZAÇÃO – ESURB, estabelecida nesta cidade de Montes Claros/MG, 

na Av. Norival Guilherme Vieira, n.º 165, Bairro Ibituruna, CEP 39401-289, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 21.022.694/0001-38, a seguir denominada simplesmente Órgão Gerenciador, 

neste ato representada por seu Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. Edilson de Moraes 

Lopes CPF Nº_______________, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), 

decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletronico nº PRP 005/2022, cujo objetivo foi 

a formalização de registro de preços para a aquisição futura de ferramentas diversificadas, 

destinado a suprir a necessidade desta empresa, processada nos termos do Processo de 

Compra nº 618/2022, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, 

conforme o disposto no artigo 15 da lei 8.666/93, Decreto 7.892/2013, de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições: 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Licitação na modalidade Pregão Registro de Preço N.º 005/2022 de 05/09/2022, regido 

pelo Decreto Municipal 2.111 de 04 de março de 2005, Portaria/Esurb n.º 020/05 de 

30/12/2005 e pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e demais disposições legais 

aplicáveis, resolve registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com o 

resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão registro de Preço, 

observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, como se nele 

estivessem transcritas, mediante as condições a seguir pactuadas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DA ARP E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

1.1 -  REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS, 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS 

DOS DIVERSOS SETORES DA ESURB O FORNECIMENTO SERÁ POR UM PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES, AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISPOSTAS NO ANEXO I 

DESTE EDITAL. 

1.2 - Os preços das 03 (três) primeiras empresas classificadas encontram-se indicados no 

quadro abaixo, de acordo com a ordem de classificação obtida no certame licitatório, 

observando a proposta comercial apresentada por cada uma das empresas classificadas: 
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ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário  Valor Total 

01 Botina de segurança Par 150    

Botina em vaqueta com bico pvc solado nitrílico alta temperatura: Calçado ocupacional de uso profissional, 

tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de 

montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado bidensidade antiderrapante, resistente 

ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo 

combustível. C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em caracteres indeléveis nos pés 

direito e esquerdo, numeração do calçado impresso no solado; Apresentação de documento comprobatório do 

C.A. - Certificado de Aprovação. Numeração variada. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário  Valor Total 

 

02 

 

Luva de vaqueta mista 

 

Par 

 

500 

  

 

Luva de vaqueta mista - Luvas de segurança, confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos e unheira; 

Reforço externo em vaqueta na palma, com reforço interno na ponta dos dedos em raspa; Dorso e face dorsal dos dedos em 

jeans de ótima qualidade; C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em caracteres indeléveis em ambas 

as mãos; Apresentação de documento comprobatório do C.A. válido - Certificado de Aprovação. Numeração variada. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 37 

 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

03 Creme protetor Frasco  300    

Creme protetor (Luva química) - Proteção a produtos solúveis em água, argamassa, tinta, cimento, óleos em geral e 

solventes; Creme de proteção, classificado como grupo 2 / óleo resistente, sólido, sob forma de creme homogêneo; Odor 

característico e de ph da suspensão aquosa a 5% (m/v) igual a 7,3; Composto por: cera auto-emulsionante não iônica, óleo 

mineral, usp, propilenoglicol, lanolina etoxilada,silicone l45/1000,alcool oleico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, 

essência bianca,corante azul CI 42090, água QSP. Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome do 

fabricante em caracteres indeléveis; Apresentação de documento comprobatório do C.A válido , e amostra ao setor de 

segurança do trabalho para análise e conferência das especificações 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

04 
Conjunto cinto de segurança 

tipo paraquedista  
Un 30   

 

CONJUNTO CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ ABDOMINAL 4 PONTOS ANCORAGEM COM TALABARTE 

EM Y EM CORDA 1,35M OU MENOR, MOSQUETÃO DUPLA TRAVA E BOLSA PARA ACONDICIONAR. 

 Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster e fita secundária de poliéster. 

Com 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola laterais de aço para 

posicionamento. Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório.   Para trabalhos 

executados acima de 2 m do nível inferior, onde haja risco de queda; com talabarte de segurança em y em corda torcida de 

poliamida, com ABS. GANCHO 55mm (Comprimento L1: 1,35 m. Abertura do ABS: 1,5 m),  

Mosquetão de Aço Oval com dupla trava manual, Carga de ruptura: 25KN, Ruptura longitudinal (Lateral): 9KN, 

Travamento de segurança: tipo rosca; 

Bolsa para acondicionar em lona impermeável.  C.A. - Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e 

nome do fabricante em caracteres indeléveis; Selo IMETRO. Apresentação do documento comprobatório do CA válido. 

OBS.: Entrega da copia do certificado de conformidade atualizado. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os produtos que compõem esse item deverão obrigatoriamente ser do mesmo 

fabricante. 

VALOR TOTAL → 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 38 

 

 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

05 

Conjunto cinto 

paraquedista(eletricista) com 

talabare de posicionamento 

Un 30   

 

Conjunto cinto paraquedista(Eletricista) com talabarte posicionamento, trava quedas, mosquetão de alumínio de tripla 

trava e bolsa para armazenamento: 

Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal:   

- Confeccionado em fita poliéster retardante a chama; 

- 02 meia-argolas dielétrica, para posicionamento, na cintura  

- 01 meia-argola dielétrica com ponto de conexão dorsal;  

- 03 fivelas de engate rápido, nas pernas e na cintura;  

- 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro;  

- 04 laços frontais para ancoragem;  

-Ajuste peitoral;   

- Almofada de 130mm para proteção lombar;  

- Almofada de 50mm para proteção das pernas.  

Mosquetão de alumínio de tripla, 

Talabarte posicionamento:  confeccionado em corda torcida de 14mm de diâmetro e comprimento 2m, 01 gancho olhal dupla 

trava com abertura 18mm; 01 gancho dupla trava; revestido com proteção contra atrito; 01 regulador de distância em aço,  

Trava queda para corda 12mm com mosquetão oval, dupla trava Carga de ruptura: 25KN, Ruptura longitudinal (Lateral): 9KN, 

Travamento de segurança: tipo rosca. C.A. – Certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome do 

fabricante gravado em caracteres indeléveis e selo IMETRO. (Para   eletricista) Apresentação do documento comprobatório do 

CA válido. 

OBS.: Entrega da copia do certificado de conformidade atualizado. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os produtos que compõem esse item deverão obrigatoriamente ser do mesmo fabricante. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 
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2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

06 Trava queda Un 30    

TRAVA QUEDA - Trava-queda de aço inox para corda de 12mm extensor  em corda torcida 14mm. Com C.A. – certificado de 

Aprovação emitido pela secretaria do trabalho.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O produto desse item deverá obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do Cinturão de 

Segurança tipo paraquedista/abdominal. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

07 Talabarte de posicionamento Un 30    

BOTINA SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em 

couro na cor preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético resinado na cor branca costurado pelo 

sistema strobel, forro interno em não tecido na cor cinza, solado bidensidade de borracha e poliuretano injetado diretamente no 

cabedal, biqueira de PVC para conformação, resistente ao óleo combustível, à absorção de energia no calcanhar, ao 

contato com o calor e à passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra 

agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em 

caracteres indeléveis nos pés direito e esquerdo, numeração do calçado impresso no solado; Apresentação de documento 

comprobatório do C.A. - Certificado de Aprovação. Numeração variada. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 
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2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

08 
. Lentes para máscara de 

soldador  
Un 60   

 

. Lentes para máscara de soldador (placa de segurança incolor + filtro de luz tonalidade nº): Placa de segurança incolor para 

afixar na parte fixa da máscara de celeron e uma placa de cobertura com o filtro de luz na parte basculante; O filtro de luz, 

confeccionado em vidro de tonalidade 10 e as placas de coberturas e de segurança, confeccionadas em vidro transparente, 

para afixar ao visor, por meio, de um suporte confeccionado de uma lâmina metálica encaixada em fendas internas do visor 

conforme modelo. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

09 Capacete classe b Un 300    

Capacete classe b _ (com carneira e jugular em tecido) Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e injetado 

em polieleno de alta densidade e com abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo; suspensão em peça única, 

injetada em polieleno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma; jugular em 

tecido 2cm de largura com presilha para ajuste. C.A – Certificado de aprovação expedido pela secretaria do Trabalho e nome 

do fabricante gravado em caracteres indeléveis, o produto deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR’s 

8221:2003/8221:2015 e apresentar selo do IMETRO. 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada _______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 
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portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

10  Jugular Un 200    

Jugular em conformidade com o item 09. .(item de reposição) 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

11 Carneira     Un 40    

Carneira em conformidade com o item 09 .(item de reposição) 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

12 Kit carneira Un 35    

Kit: Carneira Têxtil com Catraca  +  jugular para Capacete – LIBUS 
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VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor Unitário Valor Total 

13 
Bolsa para transportar 

ferramentas Un 35 
  

 

BOLSA PARA TRANSPORTAR FERRAMENTAS (Eletricista). Bolsa confeccionada em lona impermeável, com alça regulável 

com 5cm de largura; Fechamento em tic-tac de nylon reforçado e fitas de polipropileno resistentes; Obs.: Regulador da alça 

em nylon de alta resistência. Características: 3 bolsos  externos sendo 1 frontal 2 laterais;  Medidas: Tamanho Total 

(desconsiderando a alça): Largura 43cm x Altura 31cm. 

Tamanho do Compartimento/Bolso Principal: Larg 32cm x Alt 30cm x Fole 15cm. Cor: Verde 

VALOR TOTAL → 

1ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

2ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

3ª Classificada 

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a 

seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por __________ Sr. (a) ________ , 

portador(a) da Cédula de Identidade nº _______ 

1.2 - Informamos que para cobertura desta despesa serão utilizados recursos próprios e 

oriundos de contratos firmados entre ESURB e Prefeitura Municipal. Não sendo necessário a 

juntada dos mesmos no Sistema de Registro de Preço, conforme o § 2º, art, 7º, do decreto nº 

7.892/2013 traz a seguinte regra: “ § 2º Na licitação para registro de preço não é 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil ” 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

2.1 - O gerenciamento desta será efetuado pela ESURB através do seu Diretor Presidente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DA ATA 
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3.1 - A ARP terá a vigência de 12 (doze) meses a contados a partir da data de sua 

assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

4.1 - O Fornecedor responderá por todo e qualquer dano provocado a ESURB, seus 

servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 

não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento 

exercido pela ESURB, obrigando-se a todo e qualquer tempo, a ressarci-la integralmente, 

sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

5.1 O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:  

a) quando o Fornecedor, convocado para a contratação, não apresentar documentação de 

habilitação regular nos termos do Edital: suspensão até a comprovação de regularização, se 

não for o caso de reincidência. 

b) quando o Fornecedor convocado para fornecer o objeto, não tiver condições de executa-lo 

parcial ou totalmente, suspensão de 90 (noventa) dias, contados da data da convocação, se 

não for o caso de reincidência e o fornecedor tiver comunicado á ESURB, em tempo hábil, os 

motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor seguinte. 

5.2 O preço registrado será cancelado nos seguintes casos: 

5.2.1 Pela ESURB: 

a) O Fornecedor não cumprir as exigências do edital, salvo a hipótese de suspensão da letra 

“a” do subitem 5.1; 

b) O Fornecedor não formalizar a contratação decorrente do registro de preços ou não retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceito sua justificativa; 

c) O Fornecedor der causa á rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de 

preços; 

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto contratado, decorrente do 

registro de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do subitem 5.1;  

e) O (s) Fornecedor (s) não aceitar (em) reduzir os preços registrados na hipótese em que 

esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; 

f) por razões de interesse publico; 

(g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem á suspensão; 

h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogara a presente Ata de 

Registro de Preços. 
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5.2.2 Pelo Fornecedor: 

a) mediante solicitação por escrito antes de ser convocado por meio de Autorização de 

Fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata. 

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente decorrente de caso 

fortuito ou força maior. 

5.2.3 O cancelamento ou a suspensão pela Esurb, de preço registrado, será dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. 

5.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pela Esurb e 

publicada no Diário Oficial do Município de Montes Claros e em seu site oficial na internet, 

juntando-se comprovante nos autos do presente registro de preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA DE REGISTRO 

6.1 - O gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o Diretor 

Presidente da ESURB. 

6.2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o numero 

de fornecedores a terem seus preços registrados, a ESURB convocará os adjudicatários 

para assinarem a ARP, em prazo a ser estabelecido pelo Diretor Presidente, observando o 

prazo de validade da proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na 

forma do artigo 81 da Lei 8.666/93. 

6.3 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas 

propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 

justificativa aceita pela ESURB a pregoeira examinará as propostas subsequentes e a 

habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, ate a apuração da proposta que 

atenda ao Edital, podendo ainda negociar o preço. 

6.4 - A ARP não obriga à ESURB a efetivar as contratações podendo realizar licitação 

especifica para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação pertinente, hipótese 

em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.  

6.4.1 - A critério da ESURB, obedecida à ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) 

preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será (ão) convocado(s) pelo Setor de Compras, 

mediante Autorização de Fornecimento - AF para fornecer o itens na forma e prazos 

previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas á proposta, ao Edital e a Ata. 

6.5 - O setor de Compras avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, 

as negociações ao ajustamento dos preços publicando, trimestralmente os preços 

registrados. 

6.6 - Se o preço inicialmente registrado torna-se superior ao praticado no mercado, o setor 

gerenciador negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata 

poderá requerer, por escrito o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao 

requerimento documentação comprobatória.  

6.7 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 

incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser 
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protocolizada no setor de Compras, localizada na Avenida à Avenida. Major Alexandre 

Rodrigues nº 84 Ibituruna em Montes Claros/MG, dirigida á Gerencia de Compras da 

ESURB. 

6.8 - O fornecedor antes de ser convocado para entrega de material poderá requerer á 

ESURB por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao 

registro ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação 

comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-

financeiro, nos termos da alínea “d” do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

6.8.1 -  Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 

aplicação de penalidade. 

6.19 - Cancelados os registros, a ESURB poderá convocar os demais fornecedores, na 

ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 

6.9.1 - Não havendo êxito nas negociações e não existindo outros preços registrados, a 

ESURB procederá á revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado. 

6.10 - O gestor da ARP (Diretor Presidente) deverá realizar o controle do fornecimento dos 

itens, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado 

para a contratação. 

6.11 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, a 

ESURB para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os, na 

própria ARP, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 

limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPRA, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO, 

CONDIÇOES E PRAZO ENTREGA 

7.1 - As compras serão realizadas conforme demanda da obra, através da Autorização de 

Fornecimento (AF), assinada e autorizada e conforme a necessidade da ESURB. Deverá ser 

entregue no Almoxarifado Central da ESURB, à Avenida. Major Alexandre Rodrigues nº 84 

Ibituruna em Montes Claros/MG e/ou nas obras futuras que serão indicadas na autorização 

de fornecimento - Montes Claros/MG, dentro do prazo estipulado no item abaixo. 

7.2 - Prazo de Entrega: O fornecedor compromete-se a entregar o objeto solicitado em até 

05 (cinco) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 

7.3 - Condições de entrega: A entrega será nas quantidades indicadas na AF, conforme a 

necessidade da ESURB. 

7.3.1 - O recebimento e a conferencia dos produtos serão feitos pelo setor de SESMT e o 

Almoxarifado Central da ESURB, localizado à Avenida. Major Alexandre Rodrigues nº 84 

Ibituruna em Montes Claros/MG 

 e/ou nas obras futuras que serão indicadas na autorização de fornecimento, com supervisão 

do SESMT, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 46 

 

 

7.4 - A responsabilidade pelos quantitativos, pela correta especificação do objeto e o 

emprego dos materiais a serem adquiridos será do setor de engenharia. 

7.5 - Critérios de Aceitabilidade do Objeto – Reserva-se também ao Setor de Engenharia / 

Obras, o direito de recusar todo e qualquer material em desacordo com a solicitação, 

obrigando-se o fornecedor a promover sua substituição, desde que a reclamação seja 

manifestada pelo solicitante num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir do 

recebimento, sem quaisquer ônus adicionais para a ESURB. 

7.6 - O não cumprimento do contrato no que se refere ao rendimento e qualidade do material 

obriga o FORNECEDOR a providenciar sob suas expensas a sua substituição, no prazo 

de 02 (dois) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação por parte da 

CONTRATADA, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e regular 

substituição do material rejeitado por má qualidade. 

7.7 - A ESURB reserva-se o direito de não receber os Materiais nos seguintes casos: 

• Estragados ou em mau estado de conservação 
• Com embalagem violada 

• Com defeitos de fabricação 

• Com defeitos de acabamento 

• De marca e/ou qualidade diferentes aos contratados 

•  Fora da especificação técnica contratual 

•  Com embalagens insuficientes e/ou inadequadas para transporte e armazenamento 

•  Em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório. 
 

7.8 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 

transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

acessórios.  

7.9 - A ARP não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA total ou 

parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização da ESURB por escrito, 

sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão, observado o artigo 78, inciso VI da Lei 

8.666/93. 

7.10 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, observadas irregularidades na 

qualidade do produto recebido, após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo 

de validade, o setor solicitante convocará presença do representante do fornecedor que 

deverá apresentar-se em dois dias úteis a contar da convocação, para apor assinatura em 

amostras que servirão de prova, cabendo ao fornecedor nos termos do artigo 75 da Lei 

8.666/93, arcar com as despesas dos ensaios em questão, devendo ainda ser reprovado, 

substituir de imediato o item considerado insatisfatório.    

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

8 - Das Obrigações da CONTRATADA: 

8.1 - A contratada é responsável pela qualidade dos produtos a serem entregues, sob pena 

de não receber caso não atenda á ESURB. 
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8.2 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar à ESURB, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

8.3 - Prestar o fornecimento, objeto do contrato, de forma ininterrupta e da maneira indicada 

pela ESURB. 

8.4 - Providenciar a substituição dos materiais que não atenda e não corresponda ás 

especificações dos editais. 

8.5 - Das Obrigações da ESURB: 

8.6 - Emitir as necessárias autorizações de fornecimento indicando as quantidades 

solicitadas e o(s) local (ais) de entrega respectiva. 

8.7 - Notificar a CONTRATADA através da Representante Legal, fixando-lhe prazo para 

corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

8.8 - Fiscalizar a execução do contrato, o que não irá cessar ou diminuir a responsabilidade 

da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 

danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constadas.  

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor 

Financeiro da ESURB, por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da 

Nota Fiscal, mediante a comprovação da regularidade fiscal da contratada, por meio de CND 

do INSS, CRF do FGTS e CNDT - Trabalhista, na data de vencimento do compromisso. 

9.2 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 

transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

acessórios.  

9.3 - Os preços não sofrerão reajustes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não cumprir a 

ARP, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do objeto licitado, não mantiver a proposta, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar na execução do contrato, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 

descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

10.2 - O descumprimento total ou parcialmente da ARP ensejará a aplicação das sanções 

abaixo citadas, previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993, garantida a 

defesa prévia, nos seguintes termos: 

10.2.1 - Advertência por escrito; 
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10.2.2 - Multa, observados os seguintes limites: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor total do objeto licitado, até o 30o 

(trigésimo) dia decorrente  

da entrega dos produtos em desconformidade com a especificação do objeto estabelecida no 

edital convocatório. 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do objeto licitado, no caso do fornecedor, 

injustificadamente, desistir do fornecimento, dando causa à sua rescisão; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto licitado, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias do fornecimento, com a consequente rescisão contratual; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto licitado, caso o fornecedor não forneça o 

material e consequente rescisão; 

- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por 

meio de guia própria, a ESURB, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da 

sua aplicação. 

10.2.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

esta Empresa Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ESURB, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a ESURB pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item 10.2.3 anterior. 

As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla 

defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA       - DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS 

REGISTRADOS 

11.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com os 

preços praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a 

vigência desta Ata, devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade: 

11.1.1. Ser enviada pelo e-mail licita.esurb@gmail.com ou ser protocolizada no setor de 

Compras, localizada na Avenida Norival Guilherme Vieira, n° 165, Ibituruna, Montes Claros – 

MG; 

a) o MUNICÍPIO não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por 

outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que, por isso, 

não sejam protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços. 

11.1.2. Ser dirigida à Gerência de Compras do MUNICÍPIO, setor gerenciador desta Ata, 

que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito. 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM
mailto:licita.esurb@gmail.com


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 49 

 

 

a) a decisão da Gerência de Compras do MUNICÍPIO será enviada ao impugnante via fac-

símile ou correio eletrônico. 

11.1.3. Conter o número da Ata de Registro de Preços a qual se refere, com a descrição do 

objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo impugnado(s); 

11.1.4. Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do 

Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante; 

11.1.5. Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa 

atualizada do mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, 

valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser. E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a 

presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente 

com 02(duas) testemunhas. 

 

Montes Claros/MG, _____ de _______________ de 2022. 

 

Edilson de Moraes Lopes 

Diretor Presidente 

 

EMPRESA 

Representante legal 

Cargo 

EMPRESA 

Representante legal 

Cargo 

 

(...) 

Testemunha 1 

Ass.: ______________________ 
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Nome: _____________________ 

CPF: ______________________ 

 

Testemunha 2 

Ass.: ______________________ 

Nome: _____________________ 

CPF: ______________________ 
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ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 618/2022 

PREGÃO ELETRONICO Nº.005/2022 

MINUTA CONTRATUAL 

 
Contrato de compra e venda que entre si fazem, de um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO – ESURB, estabelecida nesta cidade de Montes 
Claros/MG, na Avenida Norival Guilherme Vieira, nº 165, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG, 
CEP: 39401-301, inscrita no CNPJ sob o nº 21.022.694/0001-38, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente Sr. Edilson de Moraes Lopes, e do outro lado a 
empresa................................................., estabelecida nesta cidade de Montes Claros/MG, 
CEP:, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada por seu , o 
Sr...................................... , denominando-se as partes ESURB e CONTRATADA, de acordo 
com as seguintes cláusulas e condições: 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022 de 05/09/2022, regido pela Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, 
pelo Decreto Municipal 2.111 de 04 de março de 2005, Portaria/Esurb nº 020/05 de 
30/12/2005 e Lei Complementar 123/06 e demais condições fixadas no instrumento 
convocatório. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VINCULAÇAO E DO GERENCIAMENTO: 
 
1.1 - O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Licitátorio nº 618/2022, 
Pregão Eletrônico nº 005/2022 e à proposta da Contratada. 
 
1.2 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar os materiais, objeto desta licitação 
será o licitante e o responsável Técnico, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, QUANTITATIVO, PREÇO: 
 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS, 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS 

DOS DIVERSOS SETORES DA ESURB O FORNECIMENTO SERÁ POR UM PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES, AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DISPOSTAS NO ANEXO I 

DESTE EDITAL. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

01 Botina de segurança Par 150    

Botina em vaqueta com bico pvc solado nitrílico alta temperatura: Calçado ocupacional de uso 

profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, 

palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado bidensidade 
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antiderrapante, resistente ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do 

salto, resistente ao óleo combustível. C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em 

caracteres indeléveis nos pés direito e esquerdo, numeração do calçado impresso no solado; Apresentação de 

documento comprobatório do C.A. - Certificado de Aprovação. Numeração variada. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

02 Luva de vaqueta mista Par 500    

Luva de vaqueta mista - Luvas de segurança, confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos e unheira; 

Reforço externo em vaqueta na palma, com reforço interno na ponta dos dedos em raspa; Dorso e face dorsal dos dedos 

em jeans de ótima qualidade; C.A. - Certificado de aprovação e nome do fabricante gravados em caracteres indeléveis em 

ambas as mãos; Apresentação de documento comprobatório do C.A. válido - Certificado de Aprovação. Numeração 

variada. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

03 Creme protetor Frasco  300    

Creme protetor (Luva química) - Proteção a produtos solúveis em água, argamassa, tinta, cimento, óleos em geral e 

solventes; Creme de proteção, classificado como grupo 2 / óleo resistente, sólido, sob forma de creme homogêneo; Odor 

característico e de ph da suspensão aquosa a 5% (m/v) igual a 7,3; Composto por: cera auto-emulsionante não iônica, óleo 

mineral, usp, propilenoglicol, lanolina etoxilada,silicone l45/1000,alcool oleico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, 

essência bianca,corante azul CI 42090, água QSP. Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome 

do fabricante em caracteres indeléveis; Apresentação de documento comprobatório do C.A válido , e amostra ao setor de 

segurança do trabalho para análise e conferência das especificações 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

04 
Conjunto cinto de segurança 
tipo paraquedista  

Un 30    

CONJUNTO CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ ABDOMINAL 4 PONTOS ANCORAGEM COM 

TALABARTE EM Y EM CORDA 1,35M OU MENOR, MOSQUETÃO DUPLA TRAVA E BOLSA PARA ACONDICIONAR. 

 Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita primária de poliéster e fita secundária de 

poliéster. Com 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em poliéster, 1 meia argola dorsal em aço e 2 meia argola 

laterais de aço para posicionamento. Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e 

suspensório.   Para trabalhos executados acima de 2 m do nível inferior, onde haja risco de queda; com talabarte de 

segurança em y em corda torcida de poliamida, com ABS. GANCHO 55mm (Comprimento L1: 1,35 m. Abertura do 

ABS: 1,5 m),  

Mosquetão de Aço Oval com dupla trava manual, Carga de ruptura: 25KN, Ruptura longitudinal (Lateral): 9KN, 

Travamento de segurança: tipo rosca; 

Bolsa para acondicionar em lona impermeável.  C.A. - Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e 

nome do fabricante em caracteres indeléveis; Selo IMETRO. Apresentação do documento comprobatório do CA válido. 

OBS.: Entrega da copia do certificado de conformidade atualizado. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os produtos que compõem esse item deverão obrigatoriamente ser do mesmo 
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fabricante. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

05 
Conjunto cinto 
paraquedista(eletricista) com 
talabare de posicionamento 

Un 30    

Conjunto cinto paraquedista(Eletricista) com talabarte posicionamento, trava quedas, mosquetão de alumínio de 

tripla trava e bolsa para armazenamento: 

Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal:   

- Confeccionado em fita poliéster retardante a chama; 

- 02 meia-argolas dielétrica, para posicionamento, na cintura  

- 01 meia-argola dielétrica com ponto de conexão dorsal;  

- 03 fivelas de engate rápido, nas pernas e na cintura;  

- 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro;  

- 04 laços frontais para ancoragem;  

-Ajuste peitoral;   

- Almofada de 130mm para proteção lombar;  

- Almofada de 50mm para proteção das pernas.  

Mosquetão de alumínio de tripla, 

Talabarte posicionamento:  confeccionado em corda torcida de 14mm de diâmetro e comprimento 2m, 01 gancho olhal 

dupla trava com abertura 18mm; 01 gancho dupla trava; revestido com proteção contra atrito; 01 regulador de distância em 

aço,  

Trava queda para corda 12mm com mosquetão oval, dupla trava Carga de ruptura: 25KN, Ruptura longitudinal (Lateral): 

9KN, Travamento de segurança: tipo rosca. C.A. – Certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e nome 

do fabricante gravado em caracteres indeléveis e selo IMETRO. (Para   eletricista) Apresentação do documento 

comprobatório do CA válido. 

OBS.: Entrega da copia do certificado de conformidade atualizado. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os produtos que compõem esse item deverão obrigatoriamente ser do mesmo fabricante. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

06 Trava queda Un 30    

 TRAVA QUEDA - Trava-queda de aço inox para corda de 12mm extensor  em corda torcida 14mm. Com C.A. – certificado 

de Aprovação emitido pela secretaria do trabalho.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O produto desse item deverá obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do Cinturão 

de Segurança tipo paraquedista/abdominal. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

07 Talabarte de posicionamento Un 30    

TALABARTE DE POSICIONAMENTO - Talabarte de posicionamento em corda torcida 14mm diâmetro, fixa aos 

conectores, por meio, de entrelaçamento, com regulador de distância em aço inox conector classe T e comprimento 2m, 01 

gancho olhal dupla trava com abertura 18mm; 01 mosquetão dupla trava; revestido com  proteção  contra  atrito. C.A. – 

mailto:LICITA.ESURB@GMAIL.COM


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

CNPJ - 21.022.694/0001-38 
 

 
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165- Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 – Montes Claros – MG 

E-mail: licita.esurb@gmail.com  
PÁGINA 54 

 

 

Certificado de aprovação expedido secretaria do trabalho e selo do imetro. Apresentação de documento comprobatório do 

C.A.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O produto desse item deverá obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do Cinturão 

de Segurança tipo paraquedista/abdomi 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

08 
. Lentes para máscara de 

soldador  
Un 60    

. Lentes para máscara de soldador (placa de segurança incolor + filtro de luz tonalidade nº): Placa de segurança incolor 

para afixar na parte fixa da máscara de celeron e uma placa de cobertura com o filtro de luz na parte basculante; O filtro de 

luz, confeccionado em vidro de tonalidade 10 e as placas de coberturas e de segurança, confeccionadas em vidro 

transparente, para afixar ao visor, por meio, de um suporte confeccionado de uma lâmina metálica encaixada em fendas 

internas do visor conforme modelo. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

09 Capacete classe b Un 300    

Capacete classe b _ (com carneira e jugular em tecido) Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e 

injetado em polieleno de alta densidade e com abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo; suspensão em peça 

única, injetada em polieleno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma; 

jugular em tecido 2cm de largura com presilha para ajuste. C.A – Certificado de aprovação expedido pela secretaria do 

Trabalho e nome do fabricante gravado em caracteres indeléveis, o produto deverá estar em conformidade com as normas 

da ABNT NBR’s 8221:2003/8221:2015 e apresentar selo do IMETRO. 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

10  Jugular Un 200    

Jugular em conformidade com o item 09. .(item de reposição) 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

11 Carneira     Un 40    

Carneira em conformidade com o item 09 .(item de reposição) 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

12 Kit carneira Un 35    

Kit: Carneira Têxtil com Catraca  +  jugular para Capacete – LIBUS 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca $ Unitário $ Total  

13 
Bolsa para transportar 

ferramentas Un 35 
   

BOLSA PARA TRANSPORTAR FERRAMENTAS (Eletricista). Bolsa confeccionada em lona impermeável, com alça 

regulável com 5cm de largura; Fechamento em tic-tac de nylon reforçado e fitas de polipropileno resistentes; Obs.: 

Regulador da alça em nylon de alta resistência. Características: 3 bolsos  externos sendo 1 frontal 2 laterais;  Medidas: 

Tamanho Total (desconsiderando a alça): Largura 43cm x Altura 31cm. 

Tamanho do Compartimento/Bolso Principal: Larg 32cm x Alt 30cm x Fole 15cm. Cor: Verde 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO GLOBAL: 

 

3.1 - O valor global deste contrato é de R$ _____________ ( 
______________________________).  

 

3.2 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 
transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 
acessórios.  

 

3.3 - Os preços não sofrerão reajuste. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO: 

  

4.1 - O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor 
Financeiro da ESURB, por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento 
da Nota Fiscal da quantidade requisitada, mediante a apresentação da CND do INSS, CRF 
do FGTS e a CNDT Trabalhista. 

 

4.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

4.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições estabelecidas no instrumento 
convocatório, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

 

4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente liquidação 
qualquer obrigação financeira decorrente de sanções administrativas ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

4.5 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 
transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 
acessórios.  

 

4.6 - Os preços não sofrerão reajuste. 

 

4.7 Dotação Orçamentária: Informamos que para cobertura desta despesa serão utilizados 

recursos próprios e oriundos de contratos firmados entre ESURB e Prefeitura Municipal. Não 

sendo necessário a juntada dos mesmos no Sistema de Registro de Preço, conforme o § 2º, 

art, 7º, do decreto nº 7.892/2013 traz a seguinte regra: “ § 2º Na licitação para registro de 

preço não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para 

a formalização do contrato ou outro instrumento hábil ” 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA: 

5.1 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses a 
contar da assinatura do mesmo podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 57 da 
Lei 8.666/93. 

 

5.2 - A empresa adjudicatária compromete-se a comparecer em até 05 (cinco) dias após a 
convocação para assinatura do contrato. 
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5.2.1 - Para entrega dos uniformes a empresa contratada compromete-se a entregar o 

objeto solicitado em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento 

e será entregue no Almoxarifado Central da ESURB.   

4.3 - Se a licitante vencedora não comparecer na ESURB dentro do prazo acima estipulado, 
após regularmente convocada para assinar o contrato, ensejará a aplicação de multa 
prevista no Título VIII Das Sanções Administrativas deste edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 

 

6.1 - Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, de conformidade com o artigo 65 da Lei 8.666/93, e aceito 
pela Diretoria da ESURB. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

7.1 A entrega será de forma PARCELADA através de Autorização de Fornecimento (AF), 
durante toda a vigência do contrato, de acordo a demanda da ESURB.  
 
7.2 - As quantidades e definições dos produtos a serem requisitados, serão determinadas 
pelo setor elétrico, cujo quantitativo poderá ser variável, a critério da mesma. A 
responsabilidade pelos quantitativos e pela correta especificação do objeto é do setor 
SESMT, bem como o emprego dos materiais a serem adquiridos.  

 
7.3 - Prazo de Entrega: O prazo máximo para entrega do material será de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da Autorização de Fornecimento, e será entregue no ALMOXARIFADO 
CENTRAL DA ESURB, localizado na Av. Major Alexandre Rodrigues, nº 84, Bairro Ibituruna, 
Montes Claros/MG. 
 
7.4 - Para entrega dos uniformes a empresa contratada compromete-se a entregar o objeto 
solicitado em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento e será 
entregue no Almoxarifado Central da ESURB.   
 
7.5 - Critérios de Aceitabilidade do Objeto – Reserva-se também ao Setor de 
Almoxarifado e/ou SESMT da ESURB, o direito de recusar todo e qualquer material em 
desacordo com a solicitação, obrigando-se a Contratada a promover sua substituição, 
desde que a reclamação seja manifestada pelo solicitante num prazo máximo de 04 
(quatro) dias úteis a partir do recebimento, sem quaisquer ônus adicionais para a ESURB. 
 
7.6 - O não cumprimento do contrato no que se refere ao rendimento e qualidade do material 
obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas a sua substituição, no prazo 
de 04 (quatro) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação por parte da 
CONTRATADA, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e regular 
substituição do material rejeitado por má qualidade.   
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 
 

8.1 - O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e anexos, necessárias à fiel execução do 
objeto desta licitação. 
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8.2 - A empresa adjudicatária compromete-se a comparecer em até 02 (dias) dias após a 
convocação para assinatura do contrato. 

 
8.3 - As quantidades informadas no Anexo I deste instrumento convocatório são estimadas, 
portanto a ESURB poderá alterá-las, de acordo com as suas necessidades e/ou 
conveniência, obedecidos aos limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados.  

 
8.4 - A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do contrato. 

 
8.5 - O contrato a ser firmado não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização da ESURB por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 
inclusive rescisão. 
   
8.6 - POR PARTE DA CONTRATADA: 

 
8.6.1 - Entregar o produto 05 (cinco) dias após o recebimento de Autorização de 
Fornecimento, para entrega dos uniformes a empresa contratada compromete-se a entregar 
o objeto solicitado em até 20 (vinte) dias 
 

8.6.2 - Promover a entrega do produto, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos,  
 
8.6.3 - Fazer a substituição do material não aceito pela ESURB no prazo de 04 (quatro) dias. 

 
8.6.4 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à ESURB, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 

 
7.6.5 - Prestar a entrega do produto contratado, de forma SOLICITADA e da maneira 
indicada pela ESURB. 

 
8.6.6 - Corre por conta da contratada todas as despesas e responsabilidades perante as leis 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho decorrentes de suas relações 
empregatícias, assim como todos os impostos incidentes sobre o Contrato. 
 
8.7 - POR PARTE DA ESURB: 

 
8.7.1 - Emitir as necessárias autorizações de fornecimento indicando as quantidades 
solicitadas e o(s) local (ais) de entrega respectiva. 

8.7.2 - Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso; 

8.7.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária 
à perfeita execução do Contrato; 

8.7.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente; 

8.7.5 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 
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8.7.6 - Notificar a CONTRATADA através da Diretoria Geral, fixando-lhe prazo para corrigir 
irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não cumprir a 

ARP, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do objeto licitado, não mantiver a proposta, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar na execução do contrato, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 

descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

9.2 - O descumprimento total ou parcialmente da ARP ensejará a aplicação das sanções 

abaixo citadas, previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993, garantida a 

defesa prévia, nos seguintes termos: 

 

9.2.1 - Advertência por escrito; 

 

8.2.2 - Multa, observados os seguintes limites: 

 

a) -0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor total deste contrato, até o 30o 
(trigésimo) dia decorrente da entrega dos produtos em desconformidade com a 
especificação do objeto estabelecida no edital convocatório. 

b) -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da contratada, injustificadamente, 
desistir do fornecimento, dando causa à sua rescisão; 

c) -15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias do fornecimento, com a conseqüente rescisão contratual; 

 

9.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago 
por meio de guia própria, a ESURB, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação. 

 

9.4 - Sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

9.5 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
esta Empresa Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

9.6 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a ESURB, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a ESURB pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no item 8.5 anterior. 

 

8.7 - O recolhimento da multa referida no item anterior deverá ser feito, por meio de guia 
própria emitida pela ESURB, e paga no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data 
de sua emissão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão contratual: 

 

10.1 - A rescisão contratual poderá ser judicial ou extrajudicial, por acordo amigável entre as 
partes, podendo ser por ato unilateral e escrito da ESURB, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93. 

 

10.2 - Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada será notificada, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

10.3 - Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o contrato será rescindido sempre 
que a Contratada se conduzir dolosamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos casos omissos e aditamentos: 

 

11.1 - Os casos omissos e aditamentos contratuais, acaso necessários, serão regidos pelas 
normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e segundo os princípios gerais do 
Ditreito administrativo e, subsidiariamente, do Direito Privado, sempre em benefício do 
interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA - Do Foro: 

 

12 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros Estado de Minas Gerais para solucionar 
quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 Montes Claros/MG,  

 

 _________________________________________ 

 Diretor Presidente 

 Empresa Mun. de Serv., Obras e Urbanização. 

 

 ______________________________________ 

 EMPRESA CONTRATADA 

  

Testemunhas:  

_______________________________ ___________________________________ 

NOME      NOME 

CPF:      CPF 
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