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MINUTA EDITAL DE CREDENCIAMENTO 005/2022 

 

PROCESSO N   : 057/2022 
CREDENCIAMENTO Nº  : 005/2022 
ABERTURA DIA  : 30/01/2023 a 31/12/2023 – 13h30 às 17 horas 
 

PREÂMBULO 

 
A Comissão de Licitação do Município de Guanhães/Minas Gerais, nomeada pela Portaria n.º 285 

de 14 de setembro de 2021, torna público que realizará, no período de 30/01/2023 a 31/12/2023, na 
Praça Néria Coelho Guimarães, nº. 100, Centro, em Guanhães/MG, o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA FORNECIMENTO DE CASCALHO OU SAIBRO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

O presente processo será regido pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas normas e condições fixadas neste instrumento.  

Fazem parte integrante deste edital os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 
O edital poderá ser acessado no site da Prefeitura Municipal de Guanhães, no endereço 

eletrônico: www.guanhaes.mg.gov.br 
As informações e os esclarecimentos necessários aos licitantes serão prestados na Prefeitura 

Municipal de Guanhães, no endereço supramencionado, no horário de 13h30 às 17h, através do 
telefone (33) 3421-1501 e pelo e-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas, proprietárias de imóvel, interessadas em firmar 
termo de exploração mineral, por meio de contrato administrativo, para fornecimento de cascalho ou 
saibro (conforme classificação) para atender as demandas da Administração Municipal. 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

ÍTEM 
 
 

UND VOLUME DESCRIÇÃO 

01 
 

Unidade 
de 
Caminhões 

6600m³ Credenciamento de pessoas, Físicas ou Jurídicas, interessado(a)s no 
fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de 
recuperação e conservação de estradas vicinais rurais, bem como 
subleito para obras de pavimentação asfáltica no Município de 
Guanhães-MG. 

 
1.2. O credenciamento atenderá até o limite de 10 cascalheiras, sendo observada a ordem de 
apresentação/protocolo de inscrição para o procedimento. 
 
1.3. O acesso ao sistema de credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas ou pessoas físicas 
fornecedoras dos materiais constantes do objeto do presente edital de Credenciamento nº 005/2022. 
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1.4. O Credenciamento compreenderá os procedimentos e as quantidades definidas no Termo de 
Referência (ANEXO I). 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão se credenciar todas as pessoas que cumpram as exigências descritas nos itens 4, 5 e 7 do 
Termo de Referência, ANEXO I deste edital, desde que forneçam toda a documentação exigida neste 
edital. 
 
2.2. Os fornecedores deverão, obrigatoriamente, ser legítimos proprietários da área objeto de extração 
mineral de cascalho. 
 
2.3. A comprovação de propriedade se dará através da escritura pública em que conste aquele que 
pretende o credenciamento, como proprietário do imóvel, ou outro documento equivalente que será 
avaliado em conjunto pela Comissão Permanente de Licitação, com apoio da Procuradoria Geral do 
Município.  
 
2.4. Não se admitirá nesta licitação a participação de: 
 

a) Agente público (ocupante de cargo eletivo, comissionado, efetivo ou função pública) do 
Município de Guanhães; 

b) Pessoas jurídicas ou físicas que não atenderem as condições deste edital; 
c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 

punidas com suspensão temporária de participação em licitação ou declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta; 

d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e/ou diretor servidor do Município 
de Guanhães. 

 
2.5. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade dos interessados, se sujeitando às 
penalidades cabíveis quando do seu descumprimento. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na aplicação 
da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido no Setor de Licitação situado no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Guanhães. 
 
3.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, podendo, se for o caso, auxiliar-se pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência 
e ainda pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Guanhães. 
 
3.3. Se a impugnação contra o edital for acolhida, este será alterado e será definida e publicada nova 
data para realização do credenciamento, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original. Caso a alteração no ato convocatório possa inquestionavelmente afetar a elaboração da 
proposta, o prazo inicialmente estabelecido será reaberto. 
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3.4. A impugnação feita pelo interessado não o impedirá de participar do Credenciamento. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 30/01/2023 a 31/12/2023, diretamente no 
endereço situado à Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, em Guanhães/MG, no horário de 
13h30 às 17 horas de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação. 
 
4.2. A simples inscrição para este Credenciamento implica na aceitação das exigências deste edital. 
 
4.3. Os interessados deverão preencher a Solicitação de Inscrição em Credenciamento constante no 
ANEXO II deste edital, que deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura de Guanhães, 
juntamente com o envelope contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Fornecimento do 
Material, listados nos itens 5 e 6. 
 
4.4. Os envelopes serão abertos diariamente, de acordo com a hora do protocolo, no endereço, período 
e horários explicitados no item 4.1. 
 
4.5. O Credenciamento ficará aberto durante toda a sua vigência, possibilitando que novos profissionais 
se credenciem até 31 de Dezembro de 2023, até o limite estipulado no item 1.2, desde que atendam 
todos os requisitos estipulados no edital.  
 
5. DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os interessados em participar do processo de Credenciamento para o fornecimento do material 
devem, obrigatoriamente, entregar os seguintes documentos: 
 
A) PESSOA JURIDICA 
 
5.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, onde se possa 

identificar o administrador em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus administradores.  

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova da composição da diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Documento de identidade, em se tratando de pessoa natural.  
f) Comprovante de propriedade da área em que será extraído o cascalho. 

 
5.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em se tratando 
de pessoa jurídica; 

http://www.guanhaes.mg.gov.br/
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b) Prova de inscrição da pessoa natural no Cadastro de Pessoa Física (CPF), em se tratando de 
pessoa natural; 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da pessoa 
jurídica, ou outra equivalente, na forma da lei;  

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei;  

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 
 

Obs.: A Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND INSS) poderá ser confirmada através de 
Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da união, conforme Decreto 
8.302/2014, de 04 de setembro de 2014.  
 
5.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica dentro do prazo de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida 
em até 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega do envelope, ou 

b) Cetidão negativa de feitos criminais, no caso de pessoa natural. 
 

5.1.4. OUTROS DOCUMENTOS 
a) Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel; 
b) Coordenadas Geográficas do ponto de extração do mineral cascalho; 
c) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo contratar com o poder público 

(conforme modelo Anexo V deste edital); 
d) Declaração de que o credenciado se compromete em fornecer o Cascalho, conforme a sua 

disponibilidade, pelo período do credenciamento (conforme modelo Anexo VII deste edital). 
 

5.1.5. Demais documentos previstos no item 5 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.  
 
B) PESSOA FÍSICA 
 
5.1.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 
b) Comprovante de residência; 
c) Certidão negativa criminal, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do 

prazo de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida em até 90 
(noventa) dias anteriores à data de entrega do envelope. 

 
5.1.7. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da pessoa 
jurídica, ou outra equivalente, na forma da lei;  

d) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 
 
5.1.8. OUTROS DOCUMENTOS 
 

a) Comprovante da propriedade; 
b) Certidão de Matrícula do Imóvel; 
c) Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel; 
d) Coordenadas Geográficas do ponto de extração do mineral cascalho; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
f) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo contratar com o poder público 

(conforme modelo Anexo V deste edital); 
g) Declaração de que o credenciado se compromete em fornecer o Cascalho, conforme a 

sua disponibilidade, pelo período do credenciamento (conforme modelo Anexo VII deste 
edital) 

 
5.1.9. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO TRABALHO DO 
MENOR, através da qual declara cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 
conforme modelo do ANEXO IV. 
 
5.1.10. DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, através da qual a pessoa jurídica declara, sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste 
credenciamento, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratada pelo Município de 
Guanhães, conforme modelo do ANEXO V. 
 
5.1.11. Demais documentos previstos no item 5 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.  
 
6. DAS PROPOSTAS DE FORNECIMENTO DO MATERIAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. No período designado neste edital, a Comissão Permanente de Licitações receberá e abrirá o 
envelope contendo os documentos de Habilitação descritos no item 5 e a Proposta de Fornecimento do 
Material conforme modelo do ANEXO VI, além dos documentos abaixo relacionados: 
6.1.1. Solicitação de Inscrição em Credenciamento, conforme ANEXO II. 
6.1.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação, dando ciência de que atende às 
condições e aos requisitos do Credenciamento conforme modelo constante no ANEXO III. 
6.1.3. Declaração De Cumprimento Da Norma Constitucional Quanto ao Trabalho do Menor, conforme 
modelo constante no ANEXO IV.  
6.1.4. Declaração de Fato Impeditivo, conforme modelo do ANEXO V. 
6.1.5. Declaração de Disponibilidade, conforme modelo ANEXO VII. 

 
6.2. A falta de qualquer dos documentos elencados neste edital, impossibilitará o solicitante de se 
credenciar naquele momento, devendo este fazer nova solicitação, apresentando todos os documentos 
solicitados no ato convocatório. 
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6.3. Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta de Fornecimento do Material deverão ser 
entregues em envelope fechado e lacrado, sem rasuras, rubricado no fecho e identificado com o nome 
da empresa, o número do Credenciamento e o título do conteúdo "(Documentos de Habilitação e 
Proposta de Fornecimento do Material)", na forma da alínea “a” a seguir: 
 

a) Envelope contendo os documentos relativos à Habilitação e Proposta de Fornecimento do 
Material: 

 

AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES/MG 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022 
DATA E HORA:  30/01/2023 a 31/12/2023 – 13h30 às 17 horas 
LICITANTE: ___________________________________ 
E-MAIL: 
ENVELOPE 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL) 

 
6.4. Será admitida a remessa do envelope de Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material por 
via postal, protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Guanhães, desde que o 
mesmo chegue ao Setor de Licitação até a data limite para realização do Credenciamento.   
6.4.1. A Prefeitura Municipal de Guanhães não se responsabiliza pelo não recebimento dos envelopes 
encaminhados via Correios, até a data estipulada. 
 
6.5. Os documentos necessários para o credenciamento poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração 
pública municipal desde que os originais sejam apresentados para cotejo. 
 
6.6. Os documentos necessários para o credenciamento, compreendendo os documentos referentes à 
Habilitação, a Proposta de Fornecimento de Material e demais anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 
 
6.7. Quaisquer documentos necessários à participação no presente credenciamento, apresentados em 
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
6.8. O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos de Habilitação 
e na Proposta de Fornecimento do Material deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente 
irá conceder a exploração da cascalheira estabelecida neste edital. A mesma regra se aplica ao número 
de CPF, quando o licitante for pessoa natural. 
 
6.9. A não entrega da Solicitação de Inscrição em Credenciamento e da Declaração de cumprimento dos 
requisitos de Habilitação exigidas, respectivamente, nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 deste edital implicará no 
não recebimento, por parte da Comissão de Licitação, do envelope contendo a documentação relativa à 
Habilitação e a Proposta de Fornecimento do Material e, portanto, o não credenciamento do 
interessado. 
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6.10. Após o credenciamento, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
6.11. A Proposta de Fornecimento do Material, conforme modelo do ANEXO VI deve, obrigatoriamente, 
preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos: 
6.11.1. Datilografada ou digitada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, redigida e impressa 
em qualidade que permita com clareza a total compreensão do seu conteúdo. Deverá ser entregue no 
local, dia e hora pré-estabelecidos no edital, contendo a identificação da pessoa pela razão social ou 
nome, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou do CPF, endereço, endereço 
eletrônico (e-mail) e telefone de contato, rubricadas todas as folhas e assinada a última pelo 
representante legal da pessoa jurídica. 
6.11.2. Indicação do nome, número do CPF, cargo e telefone de contato do representante legal da 
pessoa jurídica. 
6.11.3. Na Proposta de Fornecimento do Material deverá conter descrição da propriedade que contém a 
cascalheira a ser explorada, coordenadas geográficas do ponto de extração do mineral cascalho, os 
procedimentos que o credenciado realizará, bem como suas quantidades e seus respectivos valores 
estabelecidos conforme ANEXO I. 
 
6.12. Nos valores indicados no ANEXO I deste edital, estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
etc., que eventualmente incidam sobre os materiais. 
 
6.13. A entrega do envelope contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Fornecimento do 
Material significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital. 
 
7. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Na análise da documentação relativa à Habilitação e da Proposta de Fornecimento do Material pela 
Comissão de Licitação, exigir-se-á a estrita observância de todos os requisitos de qualificação previstos 
no edital. 
 
7.2. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da 
documentação estipulada nesse edital ao interessado. 
 
7.3. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do edital, para efeito de 
habilitação, o Município divulgará o resultado, por meio de publicação no mural na Prefeitura Municipal 
de Guanhães ao final de cada dia do período de credenciamento, e publicação semanal no endereço 
eletrônico www.guanhaes.mg.gov.br 
7.3.1. A publicação no mural da Prefeitura será fixada ao final de cada dia, quando houver credenciados.  
 
7.4. Entregue a documentação e sendo considerados habilitados, os credenciados serão chamados para 
assinatura de contrato, conforme estipulado no item 12 deste edital. 
 
8. DO JULGAMENTO E MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Os interessados que atenderem a todos os requisitos previstos no edital de Credenciamento serão 
julgados, habilitados e, consequentemente, credenciados no órgão ou entidade contratante, 
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encontrando-se aptos a fornecer os materiais aos quais se candidataram pelo prazo de até 5 anos.  
 
8.2. O resultado da análise prevista no item anterior será publicado. Os interessados não aprovados na 
avaliação da documentação não serão credenciados, sendo-lhes assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
8.3. A critério da autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante poderá ser encaminhado 
correspondência aos fornecedores desse material em potencial, que gozem de boa reputação 
profissional, para que promovam o seu credenciamento. 
 
8.4. Durante a vigência do Credenciamento, é obrigatório que os credenciados mantenham 
regularizadas todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na 
documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal e trabalhista relacionadas às condições de credenciamento. 
8.4.1. Durante a vigência contratual, incluindo os aditivos, o órgão ou entidade contratante, a seu 
critério, poderá convocar por ofício os credenciados para nova análise de documentação. Nessa ocasião 
serão exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando do 
credenciamento do interessado. 
 
8.5. A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação atualizada, o credenciado 
terá até 5 (cinco) dias úteis para entregá-la pessoalmente ou por via postal. 
 
9. DO RECURSO E DA RATIFICAÇÃO 
 
9.1. Após a publicação referida no subitem 7.3, o interessado que quiser recorrer deverá protocolar o 
recurso devidamente fundamentado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando as demais credenciadas 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do interessado importará a decadência do direito 
de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a ratificação. 
 
9.3. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior. 
 
9.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
ratificará o procedimento e chamará as empresas credenciadas para assinatura do contrato. 
 
9.6. Após decisão do recurso, o resultado final do processo de Credenciamento será divulgado no 
endereço eletrônico: www.guanhaes.mg.gov.br e fixado em mural da Prefeitura Municipal de Guanhães. 
 
10. DA VIGÊNCIA 
 
10.1.  O Credenciamento ficará vigente até 31 de Dezembro de 2023. 
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10.2. Os contratos originários do credenciamento 005/2022 terão vigência de 12 meses, contados a 
partir da data de sua assinatura e poderão ser prorrogados para até 60 meses, desde que observadas a 
prescrição legal da lei 8.666/93, por se tratar de serviço de natureza continuada.   
 
11. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
11.1. Pelo Fornecimento do Material, não haverá pagamento da Contratante à Contratada, de acordo 
com o estabelecido no item 3.6 do Termo de Referência, apresentado no ANEXO I deste edital. 
 
11.2. Em contrapartida, o município se compromete em regularizar ambientalmente a cascalheira junto 
aos órgãos ambientais estaduais competentes, por meio do licenciamento ambiental, realizar o cadastro 
da cascalheira na ANM (Agência Nacional de Mineração), bem como arcar com as despesas das taxas 
inerentes a regularização supracitada. 
 
12. DAS CONTRATAÇÕES 
 
12.1. Transcorrido o prazo para apresentação de recurso e expedido o Termo de Ratificação emitido 
pelo órgão contratante, dar-se-á início ao processo de contratação através de instrumento contratual. 
 
12.2. O Contratante convocará formalmente o credenciado para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 
(cinco) dias, contados da data de ratificação. Para tanto:  
 

a) Enviará o contrato via e-mail, entrega pessoal ou via Correios, mediante confirmação de 
recebimento do e-mail ou postagem, ao endereço do credenciado, em atenção à pessoa de 
contato, ambos informados na respectiva Proposta de Preços;  

b) O contrato e eventuais documentos que devam seguir em anexo deverão ser devolvidos pelo 
convocado, devidamente assinados, no prazo máximo estabelecido, contados da data do Aviso 
de Recebimento (A.R.) da postagem. 

 
12.3. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 
solicitado pelo credenciado durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de força 
maior, expressamente aceito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.  
 
12.4. A Prefeitura, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas por 
este edital, descredenciará o interessado, em conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogará 
o presente Credenciamento, a seu critério.  
 
12.5. Além do procedimento previsto no subitem anterior, o não atendimento da convocação no prazo 
estabelecido, sujeitará o credenciado à multa prevista para inadimplência total, em conformidade com a 
Lei 8.666/93.  
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. O Credenciamento será custeado por recursos, às contas das dotações orçamentárias do exercício 
correspondente em 2023: 
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14. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 
 
14.1. Os credenciados contratados deverão fornecer os materiais com a devida diligência e observância 
dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e 
informações. 
 
14.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana poderá, a seu critério, proceder à avaliação do 
desempenho dos credenciados, que serão dela informados. 
 
14.3. Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e deverá 
apresentar justificativa formal no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 
14.4. O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar nas sanções previstas no item 18 deste 
edital, assim como na rescisão do contrato. 
 
15. DO DESCREDENCIAMENTO 
 
15.1. Durante a vigência do Credenciamento e do contrato, o credenciado deverá cumprir contínua e 
integralmente o disposto no edital e nos termos contratuais que celebrar com o órgão ou entidade 
contratante. 
 
15.2. O não cumprimento das disposições mencionadas neste edital e seus anexos, na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações poderá acarretar as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis: 
 

a) Advertência por escrito; 
b) Suspensão temporária do seu credenciamento; 
c) Descredenciamento. 

 
15.3. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de 
solicitação escrita ao Contratante, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais 
contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade no 
fornecimento dos materiais a aplicação das sanções definidas neste edital, bem como aquelas previstas 
em lei. 
 
15.4. Além dos motivos previstos em lei, poderão ensejar a rescisão do contrato de Fornecimento do 
Material: 
 

a) Alteração social, contratual ou modificação de finalidade ou estrutura que, a juízo do 
Contratante, prejudique o cumprimento do contrato; 

b) Violar o sigilo das informações recebidas para o fornecimento dos materiais; 
c) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais 

tenha acesso, por força de suas atribuições contratuais e outras que contrariarem as condições 
estabelecidas pelo órgão ou entidade contratante; 

d) Venha a ser declarado inidôneo ou punido com proibição de licitar com qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
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e) Na hipótese de ser anulado o Credenciamento, a adjudicação e a contratação, em virtude de 
descumprimento a qualquer dispositivo legal ou normativo, ou ainda por força de decisão 
judicial; 

f) O desempenho insatisfatório no fornecimento do material contratado. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1. Os credenciados deverão possibilitar o acesso dos funcionários do município a qualquer momento 
solicitado, bem como a entrada de caminhões e maquinários autorizados pelo município no local. 
 

16.2. Permitir a retirada do Cascalho durante o prazo de vigência do Credenciamento, sendo de até 5 (cinco) 
anos. 
 

16.3. Fica de inteira responsabilidade a encargo do CREDENCIADO a recuperação ambiental do local da 
retirada do objeto, obrigando-se este a efetuar, dentre outros, plantios de espécie florestais, a fim de evitar 
erosão e demais danos ao ambiente; conforme legislação pertinente. 

 

16.4. As informações prestadas no ato da inscrição, assim como a documentação entregue, são de inteira 
responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende a todos os 
requisitos para participar do processo de credenciamento. 

 
16.5. Comprometer-se a ser a única responsável pelo fornecimento dos materiais para os quais seja 
contratada. 
  
16.6. Designar e informar à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana o nome do funcionário 
responsável por manter o atendimento das solicitações e obrigações do contrato. 
 
16.7. Responsabilizar-se, em relação aos seus técnicos e ao fornecimento, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como salários, encargos sociais, taxas, 
impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros 
que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do Credenciamento, observando 
rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e previdenciárias ou correlatas, 
vigentes no país. 
 
16.8. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao 
órgão/entidade contratante e à terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
 
16.9. Manter, durante o período de vigência do Credenciamento e do contrato de Fornecimento do 
Material, todas as condições habilitatórias que ensejaram o Credenciamento, em especial no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista e capacidade técnico-operacional. 
 
16.10. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e instrumentos necessários para o 
fornecimento dos materiais. 
 
16.11. Demais obrigações determinadas no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do edital. 
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17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
17.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do contrato. 
 
17.2. Exercer a fiscalização da execução do contrato por servidor designado pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana. 
 
17.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos profissionais. 
 
17.4. Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no Fornecimento 
do Material, bem como quanto a aplicação das respectivas multas. 
 
17.5. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar 
da referida assinatura, conforme art. 61, § único da Lei 8.666/93. 
 
17.6. Todas as despesas decorrentes com a retirada do cascalho, bem como do registro, licenciamento 
ambiental juntamente aos órgãos ambientais estaduais, cadastro na Agência Nacional de Mineração-
ANM. 
 
17.7. Será responsabilidade da contratante todo cuidado com as estradas, pontes e acesso à 
cascalheira. 
 
17.8. Caso ocorra acidente durante o trabalho com funcionários do município, será de 
responsabilidade da contratante. 
 
17.9. Demais obrigações determinadas no item 11 Termo de Referência, Anexo I do edital. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. A recusa injustificada do representante legal da pessoa jurídica ou da pessoa física em assinar o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 12.2, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
18.2. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem 
justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotores da licitação, sujeitará a Contratada às sanções 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no contrato, garantidos o contraditório e a ampla defesa em 
processo administrativo. 
 
18.3. O atraso injustificado no fornecimento dos itens após o prazo estabelecido no Contrato sujeitará o 
fornecedor à multa, na forma estabelecida a seguir: 
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a) Multa correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, 
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculado sobre o valor total do contrato, por ocorrência. 
b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
com a possível rescisão contratual. 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento contratual, quando o contratante, em face da menor gravidade do fato e mediante 
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
d) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, 
descredenciamento junto ao órgão competente pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade. 
e) O valor das multas aplicadas, após regular o processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 
recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 
f)  As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei nº 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal. 
g) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
h) Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor total do contrato não realizado 
constantes da Ordem de Serviço e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
18.5. O atraso injustificado no Fornecimento do Material superior a 30 (trinta) dias estipulado na alínea 
“b” do item 18.3 poderá resultar em rescisão contratual por ato unilateral do Município de Guanhães, a 
critério da Administração Municipal, além de outras sanções legalmente estabelecidas. 
 
18.6. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Guanhães, via Tesouraria 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pela Prefeitura Municipal de Guanhães, sendo que poderá ser automaticamente descontada 
dos créditos que a pessoa jurídica fornecedora do material tiver junto ao Município, devendo ser 
aplicadas por ato da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, facultada a defesa do 
credenciado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
 
18.7. As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a 
responsabilização do credenciado por eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal.  
 
18.8. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Guanhães. 
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18.9. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados ao credenciado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal 
nº. 8.666/93 com as alterações posteriores, dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não 
colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do 
Direito. 
 
19.2. A impugnação não retirará do interessado o direito de participar do Credenciamento até o trânsito 
em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 
 
19.3. Aos interessados que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação aos 
termos do edital, quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para causar o retardamento do 
procedimento, aplicar-se-ão as penalidades cabíveis na legislação vigente. 
 
19.4. O Setor de Licitação poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente edital e 
seus anexos, os quais serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Guanhães, e na hipótese de 
influírem substancialmente na efetivação dos credenciamentos, será dada divulgação pela mesma 
forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 
19.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, efetuar diligências a 
fim de obter esclarecimentos e informações complementares para a correta e regular instrução do 
Credenciamento. 
 
19.6. O Município de Guanhães poderá rescindir o fornecimento a qualquer momento, observando 
interesse administrativo e/ou mediante prévia análise dos fornecimentos não realizados, em caso de 
denúncias apuradas e comprovadas. 
 
19.7. Os credenciados são responsáveis pela veracidade de toda e qualquer informação e 
documentação apresentadas em todas as fases do Credenciamento. 
 
19.8. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de 
vencimento, considerando-se o expediente normal. 
 
19.9. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais 
dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitação situado na 
Praça Néria Coelho Guimarães nº. 100, Centro, em Guanhães/Minas Gerais, no horário das 13h30 às 17 
horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (33) 3421-1501 ou e-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br  
 
19.10. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília. 
 
19.11. Integram o presente edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Solicitação de Inscrição em Credenciamento;  
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c) ANEXO III – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação; 
d) ANEXO IV – Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor; 
e) ANEXO V – Declaração de Fato Impeditivo; 
f) ANEXO VI – Modelo de Proposta de Fornecimento do Material; 
g) ANEXO VII – Declaração de Disponibilidade; 
h) ANEXO VIII – Minuta do Contrato. 

 
 
 
 

Guanhães/MG, 09 de Janeiro de 2023 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Mariana Teixeira Coelho Menezes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1.  O presente Chamamento Público tem como objetivo credenciamento de pessoas, Físicas ou 

Jurídicas, proprietária de imóvel, interessada em firmar termo de exploração mineral, por meio de 

contrato administrativo, para o fornecimento de cascalho ou saibro(conforme classificação), a fim de 

atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, através da utilização em 

serviços de recuperação e manutenção de estradas vicinais rurais, bem como subleito para 

pavimentação asfáltica em obras no Município de Guanhães-MG e seus respectivos distritos.  

1.2.  O chamamento atenderá até o limite de 10 cascalheiras, sendo observada a ordem de 

apresentação/protocolo de inscrição para o procedimento. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO  

2.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana é o órgão municipal que detém a atribuição legal 

de realizar a gestão pública de pavimentação do Município, bem como manutenção das estradas rurais 

não pavimentadas de Guanhães/MG, compreendendo a fiscalização das obras globais de pavimentação 

e manutenção, ou como neste caso, a aquisição de mineral cascalho. 

2.2. O objetivo do presente termo visa credenciar pessoas físicas ou jurídicas que tenham propriedades 

com cascalheiras localizadas na sede do município, distritos e comunidades rurais, a serem licenciadas e 

que possam disponibilizar cascalho de até 1320 caminhões com capacidade de 14m3 por ano por 

cascalheira a ser licenciada, totalizando em 6600 caminhões durante o prazo de até 5 (cinco) anos para 

o Município de Guanhães, utilizando-o em manutenção e conservação de estradas vicinais rurais, e 

utilização para sub base de obras de infraestrutura urbana bem como pavimentação asfáltica. 

 

3. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DO OBJETO  

3.1.  O presente serviço compreende o que segue: 
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3.2. A área a ser extraído o material deverá estar dentro dos limites do Município de Guanhães. Os 

interessados podem apresentar mais de uma área em pontos diferentes deste Município. 

3.3. O credenciado deverá considerar que a escolha para a extração do Cascalho se dará pela localização 

da propriedade credenciada, de acordo com os serviços a serem realizados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana.  

3.4. A extração do material será realizada diretamente pelo Município, na propriedade dos credenciados 

do certame, e deverá obedecer ao volume mínimo prevista no contrato. O transporte do produto até 

sua destinação será realizado pelo Município. 

3.5. A exploração será concedida ao Município de Guanhães por um período de até 05 (cinco) anos, 

sendo permitida a exploração em conjunto ao proprietário. A recuperação ambiental será realizada pelo 

proprietário da área a ser extraída, o qual deverá realizá-la na forma prevista em lei. 

3.6. Não haverá reembolso financeiro ao proprietário proveniente da comercialização do bem explorado 

pelo município.  

3.7. O Município indicará profissional habilitado para a aferição no local de extração dos metros cúbicos 

mínimos exigidos a fim de verificar a viabilidade da exploração. 

3.8. Em contrapartida o município se compromete em regularizar ambientalmente a cascalheira junto 

aos órgãos ambientais estaduais competentes, por meio do licenciamento ambiental, realizar o cadastro 

da cascalheira na ANM (Agência Nacional de Mineração), bem como arcar com às despesas das taxas 

inerentes a regularização supracitada. 

 
4. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Os fornecedores deverão, obrigatoriamente, ser legítimos proprietários da área objeto de extração 

mineral de cascalho. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

ITEM VOLUME UND DESCRIÇÃO 

01 6600 m3 
Unidades de 

caminhões 

Credenciamento de pessoas, Físicas ou Jurídicas, 

interessado(a)s no fornecimento de cargas de cascalho 

destinados aos serviços de recuperação e conservação de 

estradas vicinais rurais, bem como subleito para obras de 

pavimentação asfáltica no Município de Guanhães-MG. 

http://www.guanhaes.mg.gov.br/
mailto:licitacao@guanhaes.mg.gov.br


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES/MG 

Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro - Guanhães. 

Site: www.guanhaes.mg.gov.br  

E-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br 

Telefone: (33) 3421-1501 

 
 

 Página 18/44 

 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

5.1. No ato da entrega dos documentos pelo interessado será fornecido o protocolo que servirá como 

comprovante de solicitação de inscrição. 

5.2. Não serão aceitas inscrições por correio eletrônico. 

5.3. Todos os documentos exigidos neste Termo de Referência para a instrução do processo de 

credenciamento deverão ser entregues em envelope lacrado contendo o nome do interessado e 

número do edital de credenciamento, conforme relação constante no item 5.4 deste Termo de 

Referência. 

5.4. Os interessados deverão obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos, em original ou por 

cópias autenticadas por cartório ou por servidor municipal: 

 
5.4.1 PARA PESSOA JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo ou Contrato Social devidamente 

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

de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

d) Prova de regularidade com a Receita Federal e Seguridade Social; Estadual e Municipal; 

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

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel; 

h) Coordenadas Geográficas do ponto de extração do mineral cascalho; 

i) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo contratar com o poder público (conforme 

modelo Anexo I); 

j) Declaração de que o credenciado se compromete em fornecer o Cascalho, conforme a sua 

disponibilidade, pelo período do credenciamento (conforme modelo Anexo II). 

 
5.4.2 PARA PESSOA FÍSICA 

a) Documento de Registro Geral de Pessoa Física; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) Comprovante de residência da propriedade; 
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d) Certidão de Matrícula do Imóvel; 

d) Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel; 

e) Coordenadas Geográficas do ponto de extração do mineral cascalho; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

g) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo contratar com o poder público (conforme 

modelo Anexo I); 

h) Declaração de que o credenciado se compromete em fornecer o Cascalho, conforme a sua 

disponibilidade, pelo período do credenciamento (conforme modelo ANEXO II). 

 
6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

6.1. Não serão considerados credenciados os interessados que: 

a) Por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos com suspensão do direito de licitar 

ou contratar com a Administração Pública, Direta, ou Indireta, Federal, Estadual, ou Municipal, desde 

que o ato tenha sido publicado no Site Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o 

expediu; 

b) Estejam inadimplentes com as obrigações assumidas junto aos de fiscalização municipal.  

c) Deixarem de apresentar qualquer documentação exigida neste Edital;  

d) Tenham sido descredenciados pelo Município de Guanhães anteriormente por descumprimento de 

cláusulas contratuais ou irregularidades.  

6.2. A comissão de licitação terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para analisar a documentação 

protocolada para credenciamento juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria Municipal de Transporte, afim de 

classificar as cascalheiras que apresenta documentação completa, conforme Item 9 “Dos Critério de 

Classificação” deste Termo de Referência. 

6.3. Dos atos da comissão de licitação será lavrada ata e o resultado do credenciamento será publicado 

no Site Oficial do Município.  

 
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Serão adotados os seguintes critérios de classificação das pessoas, Físicas ou Jurídicas, 

credenciadas: 
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7.1.1 O Ponto de extração do mineral cascalho deverá estar devidamente localizado fora de áreas de 

restrições ambientais, conforme Tabela 5 anexa da Deliberação Normativa n° 217/2017 do COPAM, 

listados no item 9.1.2. 

 

7.1.2 Fatores de Restrição ou vedação Ambiental que podem ocorrer na região: 

 

Fatores Tipos de Restrição ou vedação 

1) Área de Preservação 

Permanente – APP. 

(Lei Estadual n.º 20.922, 

de 16 de outubro de 2013); 

Vedada a intervenção e/ou supressão nos termos especificados, 

ressalvados os casos legalmente permitidos; 

2) Bioma Mata Atlântica. 

(Lei nº 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006); 

Vedado o corte e/ou a supressão de vegetação nativa primária 

ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, 

exceto árvores isoladas nos termos especificados, ressalvados os 

casos legalmente permitidos; 

3) Rio de Preservação 

Permanente. 

(Lei Estadual nº 15.082, 

de 27 de abril de 2004); 

Vedada a modificação no leito e das margens, revolvimento de 

sedimentos para a lavra de recursos minerais nos termos 

especificados, ressalvados os casos legalmente permitidos; 

4) Terras Indígenas. 

(Portaria Interministerial n.º 

60, de 24 de março de 2015, 

do Ministério do 

Meio Ambiente, da Justiça, da 

Cultura e da Saúde); 

Localização restrita em faixas de 3 km (três quilômetros) para 

dutos, 5 km (cinco quilômetros) para ferrovias e linhas de 

transmissão, 8 km (oito quilômetros) para portos, mineração e 

termoelétricas, 10 km (dez quilômetros) para rodovias ou 15 km 

(quinze quilômetros) para UHE’s e PCH’s a partir dos limites de 

Terras Indígenas; Vedada a implantação ou operação de 

atividade ou empreendimento em Terra Indígena, ressalvados os 

casos previamente autorizados pela Fundação Nacional do Índio 

– FUNAI; 

 

5) Terra Quilombola 

(Portaria Interministerial n.º 

Localização restrita em faixas de 3 km (três quilômetros) para 

dutos, 5 km (cinco quilômetros) para ferrovias e linhas de 

transmissão, 8 km (oito quilômetros) para portos, mineração e 
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60, de 24 de março de 2015, 

do Ministério do 

Meio Ambiente, da Justiça, da 

Cultura e da Saúde); 

termoelétricas, 10 km (dez quilômetros) para rodovias ou 15 km 

(quinze quilômetros) para UHEs e PCHs a partir dos limites de 

Terra Quilombola; Vedada a implantação ou operação de 

atividade ou empreendimento em Terra Quilombola, 

ressalvados os casos previamente autorizados pela Fundação 

Cultural Palmares – FCP; 

6) Unidade de Conservação de 

Proteção Integral; 

(Lei Federal n.º 9.985, de 18 

de julho de 2000); 

Vedada a implantação de atividade ou empreendimento em 

Unidade de Conservação de Proteção Integral, ressalvados os 

casos legalmente permitidos. 

7.1.3 Conforme citado no Fator 1 da tabela acima, de acordo com Artigo 9 da Lei Estadual n° 

20.922/2013, em zonas rurais ou urbanas, são APP’s: 

I – as faixas marginais de cursos d’água naturais perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros, 

medidas a partir da borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30m (trinta metros), para os cursos d’água de menos de 10m (dez metros) de largura; 

b) 50m (cinquenta metros), para os cursos d’água de 10m (dez metros) a 50m (cinquenta metros) de 

largura; 

c) 100m (cem metros), para os cursos d’água de 50m (cinquenta metros) a 200m (duzentos metros) de 

largura; 

d) 200m (duzentos metros), para os cursos d’água de 200m (duzentos metros) a 600m (seiscentos 

metros) de largura; 

e) 500m (quinhentos metros), para os cursos d’água de mais de 600m (seiscentos metros); 

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa de proteção, com largura mínima de: 

a) 30m (trinta metros), em zonas urbanas; 

b) 50m (cinquenta metros), em zonas rurais cujo corpo d’água seja inferior a 20ha (vinte hectares) de 

superfície; 

c) 100m (cem metros), em zonas rurais cujo corpo d’água seja superior a 20ha (vinte hectares) de 

superfície; 

III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, na faixa de proteção definida na licença ambiental do 

empreendimento; 
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IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, no raio mínimo de 50m (cinquenta 

metros); 

V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° (quarenta e cinco graus), equivalente a 

100% (cem por cento), na linha de maior declive; 

VI – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa não inferior a 100m 

(cem metros) em projeções horizontais; 

VII – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100m (cem metros) e 

inclinação média maior que 25° (vinte e cinco graus), as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação em relação à base, sendo esta definida 

pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, 

pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

VIII – as áreas em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros); 

IX – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50m (cinquenta 

metros), a partir do término da área de solo hidromórfico. 

 
De acordo com o artigo 3° da Lei Estadual n.º 20.922, de 16 de outubro de 2013, as intervenções em 

área de preservação permanente são permitidas somente nos casos excepcionais: de utilidade 

pública, interesse social e/ou baixo impacto ambiental. 

 
7.1.4 Conforme citado no Fator 2 da tabela acima, de acordo com Artigo 11 da Lei nº 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando: 

I - a vegetação: 

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em 

âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento 

puserem em risco a sobrevivência dessas espécies; 

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão; 

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado 

de regeneração; 

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou 

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
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II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, em especial as 

exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação 

Permanente e à Reserva Legal. 

7.1.5 Conforme citado no Fator 3 da tabela acima, de acordo com artigo 3° da Lei Estadual nº 15.082, 

de 27 de abril de 2004, ficam proibidos, no rio de preservação permanente:  

I - a modificação do leito e das margens, ressalvada a competência da União sobre os rios de seu 

domínio; 

II - o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais; 

III - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie da fauna aquática ou que possa colocar em 

risco o equilíbrio dos ecossistemas; 

IV - a utilização de recursos hídricos ou execução de obras ou serviços com eles relacionados que 

estejam em desacordo com os objetivos de preservação expressos no art. 2° desta lei. 

Parágrafo único: Excetua-se da proibição prevista no inciso I do “caput” deste artigo a intervenção de 

utilidade pública e interesse social devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente. 

7.1.6 O acesso consolidado que permita o fluxo de equipamentos ao local de extração. 

 

8. DO PAGAMENTO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1. Não haverá qualquer pagamento em moeda ao credenciado referente a extração do cascalho. 

8.2. Como contrapartida pela exploração do cascalho, o município arcará com os custos referente ao 

licenciamento ambiental integral do objeto em questão, bem como o acompanhamento técnico durante 

o período de exploração concedido no credenciamento. 

8.2.1 Atualmente o custo financeiro aproximado para o Município realizar o licenciamento ambiental 

integral de uma cascalheira junto ao órgão ambiental (SEMAD-LM), se enquadrado na modalidade 

LAS/CADASTRO girará em torno de R$ 1.000,00 (mil reais), se enquadrado nas modalidades superiores a 

esse enquadramento, segundo a Deliberação Normativa n° 217/2017, o valor poderá aproximar-se à 

R$6.000,00 de (seis mil reais). 

8.3. As taxas referentes ao licenciamento ambiental das cascalheiras, bem como os custos relativos à 

extração e transporte do cascalho, serão custeadas por recursos do Município, constantes das dotações 

orçamentárias do exercício correspondente em 2022, nas seguintes ficha, e nas fichas correspondentes 

nos anos subsequentes:  
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Função Programática Elemento Despesa Ficha 
Fonte 

Recurso 

31101.0412204192.308 33903900000 734 100 

33301.1545104164.018 33903900000 829 100 

33301.1545104164.018 33903900000 829 170 

 
9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO   

9.1. Considerando que a estimativa de aquisição de cascalho, de acordo com o valor de mercado para os 

próximos 12 meses, fica no valor estimado de R$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos) o metro 

cúbico e consequentemente um caminhão de 14 m3 totalizará em montante de R$ 800,80 (oitocentos 

reais e oitenta centavos) e, que os gastos com a regularização das cascalheiras por meio da obtenção da 

licença ambiental será aproximadamente de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para cada, o credenciamento 

para atender às demandas mencionadas no item 1.1 conforme levantamento de quantidades elencadas 

no item 2.2, torna-se comprovadamente viável à solução apresentada. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

10.1 Os credenciados deverão possibilitar o acesso dos funcionários do município a qualquer momento 

solicitado, bem como a entrada de caminhões e maquinários autorizados pelo município no local. 

10.2 Disponibilizar Cascalho durante o prazo de vigência do Credenciamento, de até 5 (cinco) anos. 

10.3 Fica de inteira responsabilidade a encargo do CREDENCIADO a recuperação ambiental do local da 

retirada do objeto, obrigando-se este a efetuar, dentre outros, plantios de espécie florestais, a fim de 

evitar erosão e demais danos ao ambiente; conforme legislação pertinente. 

10.4 As informações prestadas no ato da inscrição, assim como a documentação entregue, são de 

inteira responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende 

a todos os requisitos para participar do processo de credenciamento. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Todas as despesas decorrentes com a retirada do cascalho, bem como do registro, licenciamento 

ambiental juntamente aos órgãos ambientais estaduais, cadastro na Agência Nacional de Mineração-

ANM. 

11.2 Será responsabilidade da contratante todo cuidado com as estradas, pontes e acesso à 

cascalheira. 

http://www.guanhaes.mg.gov.br/
mailto:licitacao@guanhaes.mg.gov.br


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES/MG 

Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro - Guanhães. 

Site: www.guanhaes.mg.gov.br  

E-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br 

Telefone: (33) 3421-1501 

 
 

 Página 25/44 

 

11.3 Caso ocorra acidente durante o trabalho com funcionários do município, será de responsabilidade 

da contratante. 

 
12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

12.1. A publicação do resultado publicada no Site Oficial do Município.  

12.2. Caberá recurso administrativo no prazo de 05 dias úteis contados do primeiro dia subsequente à 

data da divulgação. 

12.3. Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderão interpor 

recurso em via original e cópia para atestar o seu recebimento.  

12.4. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a 

administração julgar conveniente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.  

12.5. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a documentação 

apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado em fase de recurso. Serão 

conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios.  

12.6. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de 

contestação.  

12.7. Somente serão admitidos recursos administrativos protocolados junto ao Departamento de 

Licitação, na Praça Néria Coelho Guimarães nº. 100, Centro, em Guanhães/MG, ou enviados por e-mail 

(com assinatura digital). Não serão aceitos recursos por fax, nem fora dos prazos estabelecidos neste 

Edital.  

12.8. Após análise preliminar, o recurso será encaminhado a assessoria jurídica e para conhecimento da 

Prefeita Municipal.  

 
13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1 Os interessados que forem habilitados serão contratados por meio de instrumento de 

fornecimento, conforme a necessidade da unidade solicitante, no qual se estabelecerão os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. A convocação será realizada por meio de contato telefônico 

ou e-mail.  

13.2 O contrato terá sua vigência estabelecida dentro dos limites previstos pela Lei Federal 8.666 de 21 

de junho de 1993.  
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13.3 Os materiais a serem contratados/adquiridos dependerão dos locais de manutenção e 

recuperação, sendo consideradas para fins de contratação o proprietário da cascalheira mais próxima da 

obra.  

13.4 OS CREDENCIADOS NÃO TÊM DIREITO ADQUIRIDO À CONTRATAÇÃO, que se dará conforme 

necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, conforme item 13.3 do edital.  

13.5 Quando convocado para prestar o fornecimento o credenciado terá o prazo de 05 (cinco) dias 

corridos para disponibilizar o objeto do presente Chamamento Público.  

 
14. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

14.1 A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, realizará o acompanhamento do fornecimento 

pelos credenciados por meio de comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas.  

 
15. DA VIGÊNCIA 

15.1 O prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço será de 12 (doze) meses contados a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser renovado até 60 (sessenta) meses. 

 
16. DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

16.1 O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem 

justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotores da licitação, sujeitará a Contratada às sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no contrato, garantidos o contraditório e a ampla defesa em 

processo administrativo. 

16.2 O atraso injustificado na prestação do serviço/fornecimento dos itens após o prazo estabelecido 

no Contrato sujeitará a prestadora de serviço/fornecedor à multa, na forma estabelecida a seguir: 

a) Multa correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do 

objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) 

dia, calculado sobre o valor total do contrato, por ocorrência. 

b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual. 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de a Contratada, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
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descumprimento contratual, quando o contratante, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, 

descredenciamento junto ao órgão competente pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

e) O valor das multas aplicadas, após regular o processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

f)  As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei nº 8.666/93, inclusive 

a responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração 

Municipal. 

g)  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

h)  Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à licitante vencedora 

o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.3 A inexecução parcial ou total do Contrato poderá resultar em suspensão ou cancelamento do 

registro/rescisão contratual por ato unilateral do Município de Guanhães, além de outras sanções 

legalmente estabelecidas. 

 

Guanhães/MG, 16 de maio de 2022. 

 
___________________________________________________ 

Fabrício Pinheiro Aguilar 
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana 

 
 

_____________________________________________________ 
Adriel Gomes R. Cabral 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,  
Meio Ambiente e Agricultura
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ANEXO A – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E  
AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. 

 

(NOME DO FORNECEDOR, RG e CPF) DECLARA, para todos os fins de direito, vem:  

DECLARAR, para fins de participação no processo em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 

fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 

impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

..................., ............... de ................................ de 2022. 

 

 

_______________________________________________________ 

(NOME /CPF do Representante Legal ou Credenciado) 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE FORNECIMENTO. 

 

À Prefeitura Municipal de Guanhães/MG.  

 

DECLARAÇÃO 

 

______________________________, inscrito no CPF sob n° ______________, estabelecida na 

___________________ na cidade de Guanhães, declara que concorda e se compromete em fornecer o 

objeto, conforme a sua disponibilidade, pelo período do credenciamento, conforme edital de 

Chamamento Público n° XXXX. Concordo em fornecer o cascalho. Em contrapartida o Município se 

compromete licenciar a cascalheira durante o período de uso.  

 

..................., ............... de ................................ de 2022. 

 

 

__________________________________________________________ 

(NOME /CPF do Representante Legal ou Credenciado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guanhaes.mg.gov.br/
mailto:licitacao@guanhaes.mg.gov.br


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES/MG 

Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro - Guanhães. 

Site: www.guanhaes.mg.gov.br  

E-mail: licitacoes@guanhaes.mg.gov.br 

Telefone: (33) 3421-1501 

 
 

 Página 30/44 

 

ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO Nº 057/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 
 

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Guanhães, 

 
                                                   (razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa física), inscrita 

no CNPJ ou CPF nº. ____________________, localizada à                                     (endereço completo), na 
cidade de _____________________, vem, por meio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
_______________________________ apresentar os documentos relacionados no edital de 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, a fim de solicitar inscrição junto à Prefeitura Municipal de 
Guanhães, visando seu credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para fornecimento de cascalho 
ou saibro para atender as demandas da Administração Municipal, aceitando todas as condições e 
cláusulas estabelecidas no referido edital. 

Declara estar ciente de todas as cláusulas constantes no edital e aceitando o credenciamento 
pelas condições nele previstas.  

 
Sem mais, pede e espera deferimento. 

 
 

Guanhães, _______ de __________de 2022. 
 
 

 
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

 
 

________________________________________ 
Nome completo do representante legal 

Cargo do representante legal 
 
 
 
Obs.: 

a) A Solicitação de Inscrição em Credenciamento deverá ser entregue fora do envelope contendo os 
documentos de Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material. 

b) O preenchimento incorreto ou com rasuras nos campos da Solicitação de Inscrição em 
Credenciamento implicará a invalidação da inscrição no Credenciamento, até que sejam sanadas 
as inconformidades. 

c) A Solicitação de Inscrição em Credenciamento deverá ser impressa, preferencialmente, em papel 
timbrado da empresa.  

d) A não apresentação da Solicitação de Inscrição em Credenciamento implicará o não recebimento 
do envelope de Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

________________________ (razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa física), inscrita 

no CNPJ ou CPF n.º _______________, através do seu representante legal o(a) Sr(ª) 

__________________________ DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a 

modalidade CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação 

estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  

DECLARA, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar fatos impeditivos para sua 

habilitação, nos procedimentos do credenciamento e na vigência contratual.  

 
 
 

Guanhães, _____de ____________de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica ou Assinatura da pessoa física  
________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa 
CNPJ ou CPF nº xxx 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obs.: 

a) A Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação deverá ser entregue fora do 
envelope contendo os documentos de Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material. 

b) A Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação deverá ser impressa, 
preferencialmente, em papel timbrado da empresa.  

c) A não apresentação da Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação implicará o não 
recebimento do envelope de Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO TRABALHO 
DO MENOR 

 
 

___________________________ (razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa física), 

inscrita no CNPJ ou CPF n.º _________________, através do seu representante legal o(a) Sr(a). 

__________________________ DECLARA para os fins de direito, em atendimento à exigência legal 

tratada no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, como requisito para a Habilitação no 

CREDENCIAMENTO Nº 005/2022, que cumpre integralmente os ditames da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 7º, inciso XXXIII:  

“[...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos.”  

 

(  ) Emprega menor a partir de quatorze anos na condição de menor aprendiz. 

(Assinalar com “X” no parêntese na hipótese de empregar menor na condição de 

aprendiz). 

 

Declaro ser responsável pela presente declaração e informações nela contidas, sujeitando-me às 

penalidades legalmente cabíveis. 

 
 

Guanhães, _____de ____________de 2022. 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 
CNPJ nº xxx 

 

Obs.: 
a) A Declaração de cumprimento da normal constitucional quanto ao trabalho do menor deverá ser 

entregue dentro do envelope contendo os documentos de Habilitação e Proposta de 
Fornecimento do Material. 

b) A Declaração de cumprimento da normal constitucional quanto ao trabalho do menor deverá ser 
impressa, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

___________________________ (razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa física), 

inscrita no CNPJ ou CPF n.º _________________, através do seu representante legal o(a) Sr(a). 

__________________________ DECLARA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a 

modalidade CREDENCIAMENTO N° 005/2022, estar ciente da obrigatoriedade de comunicar 

formalmente à Administração Municipal de Guanhães/MG qualquer ocorrência de fato impeditivo 

superveniente relativo à habilitação, sob pena de aplicação de sanções legalmente previstas. 

 

 

 

Guanhães, _____de ____________de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica ou Assinatura da pessoa física 
________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa 
CNPJ ou CPF nº xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
a) A Declaração de Fato Impeditivo deverá ser entregue dentro do envelope contendo os 

documentos de Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material. 
b) A Declaração de Fato Impeditivo deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado da 

empresa.  
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL 

 
PROCESSO Nº 057/2022 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 
OBJETO: Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para fornecimento de cascalho ou saibro para 
atender as demandas da Administração Municipal. 
 
Dados da Pessoa Jurídica ou Pessoa Natural 
Razão Social ou Nome:  
CNPJ ou CPF:  
Endereço: 
E-mail: 
Telefone de contato: 
 
Dados do Representante legal da Pessoa Jurídica 
Nome: 
CPF:  
Cargo: 
Telefone de contato: 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

ÍTEM UND VOLUME DESCRIÇÃO 

01 
Unidade 

de 
Caminhões 

 Credenciamento de pessoas, Físicas ou Jurídicas, interessado(a)s no 
fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de 
recuperação e conservação de estradas vicinais rurais, bem como 
subleito para obras de pavimentação asfáltica no Município de 
Guanhães-MG. 

 
Acompanham a nossa Proposta de Fornecimento do Material os documentos previstos neste 

edital, bem como aqueles julgados necessários à perfeita compreensão e avaliação da proposta. 
 
DECLARAÇÃO 
 
Declaramos que: 

a) No preço proposto estão incluídas todas as despesas conforme estabelecido no edital de 
Credenciamento em referência. 

b) As condições de pagamento são aquelas estabelecidas no edital de Credenciamento em epígrafe.  
c) Temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao Credenciamento em causa e nossa 

plena concordância com as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
 
Guanhães, xx de _________de 2022. 
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________________________________________ 
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica ou Assinatura da pessoa física 

 
 
 
 
Obs.: 

a) A Proposta de Fornecimento do Material deverá ser entregue dentro do envelope com os 
documentos de Habilitação. 

b) A Proposta de Fornecimento do Material deverá ser impressa, preferencialmente, em papel 
timbrado da empresa.  
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 
 

_________________________________ (razão social da pessoa jurídica ou nome da pessoa 

física), inscrita no CNPJ ou CPF n.º _______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que em 

ocasião da contratação, se consagrada como credenciada, concorda e se compromete em fornecer o 

objeto, conforme a sua disponibilidade, pelo período do credenciamento descrito na Proposta de 

Fornecimento do Material, em total atendimento às exigências e requisitos legais pertinentes ao objeto, 

bem como ao que foi estipulado no edital do CREDENCIAMENTO Nº 005/2022. Em contrapartida o 

Município se compromete licenciar a cascalheira durante o período de uso . 

  

 
 
 
______________, _____de ____________de 2022. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 
______________________________________________ 

Nome do representante legal da pessoa jurídica 
Cargo do representante legal 

 
 
 
 
 

Obs.: 
a) A Declaração de Disponibilidade deverá ser entregue dentro do envelope com os documentos de 

Habilitação e Proposta de Fornecimento do Material. 
b) A Declaração de Disponibilidade deverá ser impressa, preferencialmente, em papel timbrado da 

empresa. 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022 

 
Contrato que entre si celebram o Município de Guanhães, inscrito no CNPJ sob nº 

18.307.439/0001-27, com sede administrativa na Praça Néria Coelho Guimarães, nº 100, Centro, CEP 
39.740-000, neste ato representado pelos Secretários Municipais de Meio Ambiente e Agricultura e 
Infraestrutura Urbana, Sr. Adriel Gomes Repolho Cabral e Sr. Fabrício Pinheiro Aguilar, respectivamente 
doravante denominados simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa ..................., inscrita no CNPJ nº 
......................., com sede ............................................, na cidade ..........., no ............... (Estado), CEP 
................., neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr(a). ............................., doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 
mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei n.º 8.666/1993 e legislação pertinente ao edital 
antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para fornecimento de cascalho ou saibro para 
atender as demandas da Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1.  Não haverá reembolso financeiro ao proprietário proveniente da comercialização do bem 
explorado pelo município. 
 
3.2. Em contrapartida o município se compromete em regularizar ambientalmente a cascalheira junto 
aos órgãos ambientais estaduais competentes, por meio do licenciamento ambiental, realizar o cadastro 
da cascalheira na ANM (Agência Nacional de Mineração), bem como arcar com às despesas das taxas 
inerentes a regularização supracitada. 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

ÍTEM UND VOLUME DESCRIÇÃO 

01 
Unidade 

de 
Caminhões 

6600m³ 

Credenciamento de pessoas, Físicas ou Jurídicas, interessado(a)s no 
fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de 

recuperação e conservação de estradas vicinais rurais, bem como 
subleito para obras de pavimentação asfáltica no Município de 

Guanhães-MG. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
 
4.1. A aquisição da licitação será custeada por recursos, as contas das dotações orçamentárias do 
exercício correspondente em 2022: 
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Função Programática Elemento Despesa Ficha 
Fonte 

Recurso 

31101.0412204192.308 33903900000 734 100 

33301.1545104164.018 33903900000 829 100 

33301.1545104164.018 33903900000 829 170 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
5.1. O prazo de execução do presente contrato será de 12 meses, iniciado a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, observadas as disposições da Lei 8.666/1993. 
 
5.2. O início da Fornecimento do Material será a partir de assinatura deste contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, DO CONTROLE DE QUALIDADE E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. A Contratada deverá executar os fornecimentos com a devida diligência e observância dos padrões 
de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações. 
 
6.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana poderá, a seu critério, proceder à avaliação do 
desempenho dos credenciados, que serão dela informados. 
 
6.3. Verificado o desempenho insatisfatório, a Contratada será notificada e deverá apresentar 
justificativa formal no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
 
6.4. O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar nas sanções previstas na cláusula décima 
primeira deste contrato, assim como na sua rescisão. 
 
6.5. O contrato será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, através de servidor 
previamente designado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Os credenciados deverão possibilitar o acesso dos funcionários do município a qualquer momento 
solicitado, bem como a entrada de caminhões e maquinários autorizados pelo município no local. 
 
7.2. Permitir a retirada do Cascalho durante o prazo de vigência do Credenciamento, sendo de 5 (cinco) 
anos. 
 
7.3. Fica de inteira responsabilidade a encargo do CREDENCIADO a recuperação ambiental do local da 
retirada do objeto, obrigando-se este a efetuar, dentre outros, plantios de espécie florestais, a fim de 
evitar erosão e demais danos ao ambiente; conforme legislação pertinente. 
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7.4. As informações prestadas no ato da inscrição, assim como a documentação entregue, são de inteira 
responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende a 
todos os requisitos para participar do processo de credenciamento. 
 
7.5. Comprometer-se a ser a única responsável pela execução dos fornecimentos para os quais seja 
contratada. 
  
7.6. Designar e informar à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana o nome do funcionário 
responsável por manter o atendimento das solicitações e obrigações do contrato. 
 
7.7. Responsabilizar-se, em relação aos seus técnicos e ao fornecimento, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como salários, encargos sociais, taxas, 
impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que 
venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do Credenciamento, observando rigorosamente 
todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e previdenciárias ou correlatas, vigentes no país. 
 
7.8. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao 
órgão/entidade contratante e à terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
 
7.9. Manter, durante o período de vigência do Credenciamento e do contrato de Fornecimento do 
Material, todas as condições habilitatórias que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange 
à regularidade fiscal e trabalhista e capacidade técnico-operacional. 
 
7.10. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e instrumentos necessários para a 
realização do fornecimento do material. 
 
7.11. Demais obrigações determinadas no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do edital do 
Credenciamento nº 005/2022. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do contrato. 
 
8.2. Exercer a fiscalização da execução do contrato por servidor designado pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana. 
 
8.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que 
venham a ser solicitados pelos profissionais. 
 
8.4. Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no Fornecimento 
do Material, bem como quanto a aplicação das respectivas multas. 
 
8.5. Publicar o resumo do contrato e os aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar 
da referida assinatura, conforme art. 61, § único da Lei 8.666/93. 
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8.6. Todas as despesas decorrentes com a retirada do cascalho, bem como do registro, licenciamento 
ambiental juntamente aos órgãos ambientais estaduais, cadastro na Agência Nacional de Mineração-
ANM. 
 
8.7. Será responsabilidade da contratante todo cuidado com as estradas, pontes e acesso à cascalheira. 
 
8.8. Caso ocorra acidente durante o trabalho com funcionários do município, será de responsabilidade 
da contratante. 
 
8.9. Demais obrigações determinadas no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do edital do 
Credenciamento nº 005/2022. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
 

a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 
8666/93; 

 
9.1.2. Por acordo das partes: 
 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com 
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação da execução do 
fornecimento. 
 

9.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 
n.º 8666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. Rescisão unilateral do contrato pelo Contratante: 
 
10.1.1. O Contratante poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito o contrato, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, 
bastando para isso comunicar à Contratada sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
 

a) O não cumprimento pela Contratada das cláusulas explicitadas, das especificações, dos projetos 
ou dos prazos; 
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b) O cumprimento irregular pela Contratada das cláusulas explicitadas, das especificações, dos 
projetos ou dos prazos; 

c) O desatendimento pela Contratada das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) Razões de interesse do serviço público. 
 
10.1.2. O Contratante terá o direito de rescindir de imediato o contrato, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
 

a) O atraso injustificado no início do Fornecimento do Material; 
b) Suspensão, pelas autoridades competentes, do Fornecimento do Material da Contratada, em 

decorrência de violação de disposições legais vigentes; 
c) A paralisação do Fornecimento do Material sem justa causa e prévia comunicação ao 

Contratante; 
d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução deste; 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do 

Contratante, prejudique a execução do contrato; 
i) O protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência do contrato. 
 

10.2. No caso de o contrato ser rescindido por culpa da Contratada, serão observadas as seguintes 
condições: 
 

a) A Contratada não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável 
pelos danos ocasionados, cabendo o Contratante aplicar as sanções contratuais e legais 
pertinentes; 

b) Em qualquer caso, o Contratante reserva-se o direito de dar continuidade ao Fornecimento do 
Material através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
 

10.3. O contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 

a) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS 
 
11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais ou abandono do fornecimento 
por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem justificativa aceita, o Contratante poderá aplicar à Contratada 
as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
penal cabíveis. 
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11.2. O atraso injustificado no fornecimento do material, sujeitará a Contratada à multa, na forma 
estabelecida a seguir: 
 

a) Multa correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do 
objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculado sobre o valor total do contrato, por ocorrência. 

b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 
legal, com a possível rescisão contratual. 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 
de descumprimento contratual, quando o contratante, em face da menor gravidade do fato e 
mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada. 

d) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, 
descredenciamento junto ao órgão competente pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

e) O valor das multas aplicadas, após regular o processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá 
ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da 
sanção. 

f) As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei nº 8.666/93, 
inclusive a responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados à 
Administração Municipal. 

g) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

h) Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à licitante vencedora 
o contraditório e a ampla defesa. 

 
11.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor total do contrato não realizado 
constantes da Ordem de Serviço e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
 
11.4. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), o 
Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas: 
 

a) Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto na alínea “b” do subitem 11.2, no 
percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do material constante da Ordem 
de Serviço, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos;  

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
d) Advertência; 
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e) Aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência cumulativa das 
penalidades das alíneas “b”, “c” e “d”, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência 
de atraso no Fornecimento do Material ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais 
cotas mensais expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

 
11.5. O atraso injustificado no Fornecimento do Material poderá resultar em rescisão contratual por ato 
unilateral do Município de Guanhães, a critério da Administração Municipal, além de outras sanções 
legalmente estabelecidas. 
 
11.6. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Guanhães, via Tesouraria 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pela Prefeitura Municipal de Guanhães, sendo que poderá ser automaticamente descontada 
dos créditos que a Contratada tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, facultada a defesa do credenciado, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da abertura da vista ao processo. 
  
11.7. As sanções previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração Municipal.  
 
11.8. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Guanhães. 
 
11.9. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
 
12.1. Não haverá reembolso financeiro ao proprietário proveniente da comercialização do bem 
explorado pelo município. 
 
12.2. Em contrapartida o município se compromete em regularizar ambientalmente a cascalheira junto 
aos órgãos ambientais estaduais competentes, por meio do licenciamento ambiental, realizar o cadastro 
da cascalheira na ANM (Agência Nacional de Mineração), bem como arcar com às despesas das taxas 
inerentes a regularização supracitada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO 
 
13.1. A não utilização por parte do Contratante, de quaisquer direitos a ele assegurados neste contrato 
ou nas leis em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação 
quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de 
aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição do Contratante, neste contrato, 
serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14.1. O presente contrato e sua execução será regulamentado por suas cláusulas, bem como pelos 
preceitos do direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado, inclusive nos casos omissos. 
 
14.2. O presente contrato está vinculado ao edital do Credenciamento nº 005/2022 e à Proposta de 
Fornecimento do Material da Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1. Para as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Guanhães/Minas 
Gerais, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes. 
 
 
 
Guanhães, _____ de __________de 2022. 
 
 
 
 
 
  __________________________________  _____________________________ 
          Adriel Gomes Repolho Cabral                                                    Razão social da pessoa jurídica ou Nome                                                                                             
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura                                     CNPJ ou CPF 
 
 
  __________________________________   
          Fabrício Pinheiro Aguilar 
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana                                      
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