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CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 
 

PROCESSO nº 08931/2017 
 

AVISO 
 
 

O Município de Juiz de Fora com a realização de parcerias com entidades privadas, visando à 
consecução de interesses  comuns, vem, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer – SEL, comunicar 
aos interessados que, nos termos da Lei nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação – CPL 
receberá  no dia 18 (dezoito) de outubro  de 2017, às  9h30 (nove e trinta) horas, na sala de 
reuniões, situada na Avenida Brasil, nº 2001 - 6º andar, nesta cidade de Juiz de Fora – MG, os 
documentos de habilitação e proposta para fins de Credenciamento de pessoas jurídicas 
interessadas em executar a pintura das áreas externas do Estádio Municipal Radialista Mário 
Helênio realizando tratamento e a pintura nas áreas brancas e nas demais só a pintura  que será 
regido pelas normas estabelecidas através do presente edital. 

 
  O Edital poderá ser  obtido pelos interessados,  na Comissão Permanente de Licitação, em 
arquivo digital, mediante entrega de um CD ou pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 
09:00 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas, ou pelo endereço eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br.  
Não será fornecido Edital via fax ou Correio. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja 
informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – cpl@pjf.mg.gov.br - ou via fax – (32) 
3690-8184, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem 
necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento 
àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer 
dúvidas contatar pelo telefone: (32) 3690 – 8190. 

 
 

Juiz de Fora, 05 de outubro  de 2017. 
 
 

Rafaela Medina Cury 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 
PROCESSO nº 08931/2017 

  
1- DO OBJETO,  LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE 

ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
1.1. Credenciar pessoas jurídicas interessadas em  executar a pintura das áreas externas do 
Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, conforme especificações, Anexos I e I-A 
 
1.1.2- O Município permitirá que a credenciada realize publicidade, exclusivamente por sua 
conta e vontade, informando aos munícipes sobre a execução do serviço em parceria com a 
Prefeitura de Juiz de Fora, sendo, todavia, necessária a ciência e autorização da arte 
publicitária por parte da Secretaria de Comunicação Social da PJF antes de sua veiculação, 
sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. 
 
1.1.3 Será permitido, também, que a credenciada afixe placa de publicidade da sua marca no 
Estádio: nos bares, nas torres, nas duas pontas da laje do placar e na parte embaixo da 
arquibancada, nas laterais da cabine de rádio e TV, conforme anexo I-A, sendo, todavia, 
necessária a ciência e autorização da arte publicitária por parte da Secretaria de Comunicação 
Social da PJF antes de sua veiculação, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. 
 
1.2. A abertura desta Chamada Pública ocorrerá no dia e hora marcados, indicados no Aviso 
do Edital, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados 
deverão apresentar os envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação e nº 02 – Proposta. 
 
1.3. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de 
via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 
 

2- DOS DOCUMENTOS 
 
2.1.  Para habilitação, deverá a sociedade (s) empresária (s) apresentar, no envelope nº 01 – 
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em 
cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer os originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados. 
 
2.1.1.  Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade 
que realiza o procedimento deverão comparecer e solicitar a autenticação, 
preferencialmente, com no mínimo uma hora antes do início da sessão de abertura  da 
chamada pública. 
 
2.1.2.  Não serão aceitos protocolos  nem documentos com prazo de validade vencido. 
 
2.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. 
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias 
corridos contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e 
Atestado de Capacidade Técnica. 
 
2.1.4. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope 
indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os 
dizeres: 
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CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 
ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO INTERESSADO: 
 
Os interessados deverão apresentar: 
 
2.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
2.2.1. Requerimento de Credenciamento, conforme Anexo VII.  
 
2.2.2 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual; 
 
2.2.3 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando, conforme Anexo III: 
 
2.2.3.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2.2.3.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
2.2.3.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
2.2.3.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal 
nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
2.2.3.5. E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a 
ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que 
comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 
97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
2.2.4 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de  qualquer trabalho a menores de 16 anos 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo IV. 
 
2.2.5 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como tem pleno conhecimento do objeto e anuência das exigências 
constantes do Edital e seus anexos, conforme Anexo VI. 
 
2.2.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada 
declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresas ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento 
estabelecido na Lei Complementara nº 123/06, conforme Anexo V. 
 
2.2.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada 
declaração subscrita pelo  seu representante legal de que  a empresa não incorre em nenhuma 
das hipóteses previstas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme 
Anexo V. 
 
2.3.  Documentos relativos à Regularidade Fiscal  E TRABALHISTA: 
 
2.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
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2.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. 
 
2.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
2.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 
2.3.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante 
deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto 
a de tributos imobiliários. 
 
2.3.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
 
2.3.6.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - Da consolidação das leis do 
trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
2.3.7 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
2.3.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa. 
 
2.3.7.2 – A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, ou revogar a 
licitação. 
 
2.4.  Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
2.4.1. Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma 
do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05. 
 
2.4.1.1. Nas comarcas em que a Certidão emitida pelo cartório distribuidor não abranger os 
processos distribuídos no processo judicial eletrônico - PJE, o proponente deverá, 
obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão expedida pelo cartório distribuidor, quanto a 
certidão específica para processos judiciais eletrônicos. 
 
2.5.  A documentação, na fase pertinente, será rubricada pela comissão e pelos representantes 
legais presentes e após examinada será anexada ao processo da chamada pública, sendo 
inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 
 
2.6.  A documentação exigida para atender ao disposto nos itens  2.3 e 2.4.1, poderá ser 
substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo Certificado 
de Cadastro Geral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; 
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conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compatível com 
o objeto licitado.  
 
2.7. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 
proponente, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo 
ser observado o seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o 
caso): 
 
2.7.1. se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu 
nome e de acordo com seu CNPJ, ou; 
2.7.2. se o proponente for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu 
nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de 
Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, 
Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT; 
2.7.3. se o proponente for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a 
filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; 
2.7.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial 
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
2.8.5. o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na 
inabilitação do licitante. 
 

3 – DA PROPOSTA 
 

3.1 - A Proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, redigida em linguagem 
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada por representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, 
na parte externa e frontal, as indicações: 
 

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 
ENVELOPE “2” – PROPOSTA  
NOME DO INTERESSADO: 

 
3.2.  Na Proposta deverá constar: 
 
3.2.1. Carta de apresentação da Proposta, em papel timbrado da empresa, conforme Anexo 
VIII. 
 
3.2.3. Declaração de que o proponente  se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 
90 (noventa) dias, a contar da data de apresentação da mesma, para fins de julgamento e de 
contratação, conforme Anexo VIII. 
 
3.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 
insanáveis. 
 
3.4.  A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar do presente procedimento as pessoas jurídicas que atendam às 
condições específicas de habilitação constantes deste Edital.  
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4.2. É vedada a participação: 
 
a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, 
dissolução; liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
 
b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública Municipal. 
 
c)   Os interessados inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador 
da classe ou que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo.  
 

5 - DO PROCEDIMENTO 
 
5.1. No dia, local e hora previstos, reunir-se-ão, em ato público, a Comissão Permanente de 
Licitação e os proponentes presentes. O ato público poderá ser presenciado por qualquer 
pessoa, porém só terão o direito de usar da palavra, rubricar, impugnar documentos, 
consignar ou desistir de recursos, os representantes que estiverem munidos de credencial 
específica. Desta reunião, lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual ficarão registradas todas 
as ocorrências. 
 
5.2. No dia, local e hora marcados para a entrega dos Envelopes 01 e 02, a Comissão de 
Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação 
(envelope "01"). 
 
5.3. Aberto o Envelope 01, os documentos serão rubricados pela Comissão e a seguir, pelos 
representantes de todos os proponentes credenciados e presentes ao ato. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional para apresentação de 
qualquer documento exigido neste Edital e eventualmente não inserido nos invólucros 01 e 
02, exceto quando ocorrer a hipótese do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.5. A Comissão examinará os documentos e considerará habilitados os proponentes que 
satisfizerem às exigências constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamente em caso 
contrário. 
 
5.5.1. Caso não seja possível analisar a documentação de habilitação na sessão, a Comissão 
poderá suspender os trabalhos, marcando nova data para divulgação do resultado ou 
realizando a publicação do mesmo.  
 
5.6. A Comissão divulgará a relação dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados 
o Envelope 02, sem abri-lo, caso não haja interesse por parte dos participantes em 
interposição de recurso relativo a esta fase. 
 
 
5.7.  A Comissão procederá, então, à abertura do Envelope 02 – Proposta dos proponentes 
habilitados. 
 
5.8. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão rubricadas por todos os 
representantes credenciados dos proponentes presentes ao ato e pela Comissão. 
 
5.8.1.  Caso não seja possível analisar a proposta na sessão, a Comissão poderá suspender os 
trabalhos, marcando nova data para divulgação do resultado ou realizando a publicação do 
mesmo,  com abertura de vistas e prazo para interposição de recurso.  
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5.9. Após a análise das propostas e dentro do prazo a ela concedido, a Comissão: 
 
5.9.1. Desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às especificações 
e exigências do Edital, à legislação pertinente ao objeto. 
 
5.9.2. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita 
obrigatoriamente por sorteio, que poderá ser realizado na mesma sessão ou em nova reunião, 
à qual será dada a devida publicidade. 
 
5.9.3. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 
solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
 
5.9.4. No local, data e hora designados, divulgará a ordem de classificação, podendo fazê-lo 
através de publicação. 
 
5.9.5. Divulgada a ordem de classificação, dará vista das propostas, aos representantes dos 
proponentes. 
 
5.10. Em qualquer fase do procedimento, poderá a Comissão promover diligências destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
5.13. O julgamento se fará entre as propostas aceitas e todas as empresas que preencherem os 
requisitos dispostos no edital serão credenciadas. 
 
5.13.1. O julgamento será determinado pela proposta que apresentar o cronograma de 
execução em menos tempo, porém, mais satisfatório, com maior prazo de garantia, em 
conformidade com as especificações exigidas. 
 
5.14. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação caberá recurso, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, o qual será entregue ao Presidente da Comissão, em 02 (duas) 
vias, que dará recibo em uma delas. 
 
5.14.1. Não serão aceitos recursos e impugnações ao Edital, enviados por qualquer tipo de via 
postal, fax ou e-mail. 
 
5.15. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os 
porventura interpostos, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo ao dirigente 
da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto. 
 
5.16. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou 
desclassificados e que não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da 
Comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, sendo após esse prazo expurgado. 
 
5.17 – É facultado à Comissão Licitante no curso do procedimento sanear falhas, fazer 
complementação de insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter formal. 
 

6 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
6.1- Ao apresentar proposta a pessoa jurídica, expressamente, aceita as condições abaixo 
estipuladas: 
 
6.2- Todas as ações e procedimentos deverão atender as normas técnicas (NBR) atinentes ao 
serviço de pintura.  
 
6.3- A empresa interessada deverá ser a responsável pelas ações de seus funcionários quanto 
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à execução do serviço. 
 

6.4- A Empresa deve proceder a apresentação de cronograma da obra, que deverá ser feitas  
em etapas, considerando cada fachada uma etapa; 
 
6.5- Proteção da área externa próxima à fachada a ser trabalhada: instalação bandejas de  
proteção (apara-lixo) na altura da 1ª laje (andaimes tubulares e piso de madeirite apoiados em  
vigias de alumínio ou madeira formando ângulo de 45°) ou isolamento da área e instalação de  
tela de proteção para fachada no perímetro a ser trabalhado, fixada no topo do edifício com  
auxílio de cordas presas do térreo ao último pavimento; 
 
6.6- Proteção na fachada a ser trabalhada: proteção das soleiras das janelas e/ou varandas,  
com a utilização de cantoneiras de madeira, cordão de espuma e/ou plástico; proteção dos  
gradis das varandas com aplicação de vaselina em todas as superfícies de alumínio a fim de  
proteger de possíveis respingos de argamassa ou tintas, isolamento dos gradis com lona  
plástica do tipo terreiro, fixadas através de fitas adesivas; 
 
6.7- Os serviços serão executados de acordo com as normas e especificações técnicas (NBR) 
e recomendações dos fabricantes de materiais; 
 
6.8 - Ao final de cada etapa, será feito a desmobilização dos equipamentos e limpeza da obra. 
 
7 – ETAPAS INERENTES A ÁREA BRANCA 
 
7.1- HIDROJATEAMENTO 
 
Deverá ser realizado um hidrojateamento, com jato de água de alta pressão (equipamento de 
1600lbs) para eliminação das impurezas da superfície, com especial atenção aos vãos e 
janelas para que não entre água na edificação. 
 
7.2- LIMPEZA QUÍMICA 
 
As fachadas deverão tratadas com água sanitária ou cloro visando à eliminação dos fungos. 
 
7.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
Nas áreas trabalhadas deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico. 
 
7.6- PINTURA  
 
7.6.1 - A pintura das fachadas deverá ser feita com duas ou mais demãos de tinta 
ACRÍLICA (qualidade superior), até atingir uma perfeita homogênea cobertura. 
 
7.6.2 – A pintura nas esquadrias metálicas, bem como, os portões, os corrimões, o alambrado, 
os portões, a porta dos vestiários e a estrutura metálica do telhado receberão lixamento  e 
limpeza, e repintura com tinta esmalte sintético verde. Receberão uma demão de anti-óxido e 
uma demão de acabamento na cor existente. 
 
7.7- CONCLUSÃO DO SERVIÇO 
 
Limpeza das esquadrias, vidros e peitoris das janelas. Retirada dos equipamentos de 
segurança e afins. 
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8 – DAS OBRIGAÇÕES 
 
8.1. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PARCEIRA 
 
8.1.1 - Executar os serviços com estrita observância dos procedimentos e equipamento de 
proteção e segurança dos funcionários que estarão executando os serviços. 
 
8.1.2. - Fornecer todos os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários. 
 
8.1.3 - A Prefeitura de Juiz de Fora disponibilizará um ponto de energia elétrica por 
localidade, sendo de responsabilidade da empresa a instalação e manutenção da solução de 
distribuição de energia para os equipamentos utilizados na prestação dos serviços. 
 
8.1.4 - A infraestrutura física da Prefeitura de Juiz de Fora, tanto da administração direta 
como da indireta, poderá ser aproveitada pela empresa, condicionado à aprovação da 
Prefeitura de Juiz de Fora e/ou órgão que administre a localidade. 
 
8.1.5 - O espaço para as instalações da infraestrutura necessária, isto é, do canteiro de obras, 
para a execução do serviço será disponibilizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, condicionado 
à aprovação prévia da mesma e/ou órgão que administre a localidade.  
 
8.1.6 - A credenciada deverá preservar as características originais do local, independente de 
ter realizado obras civis na localidade. 
 
8.1.7 - A empresa deverá nomear um de seus prepostos da prestação e execução dos serviços, 
para fins de comunicação com a Secretaria de Esporte e Lazer. 
 
8.1.8 - Todos os procedimentos e equipamentos utilizados na prestação de serviços devem 
estar de acordo com as normas técnicas e com a legislação em vigor.  
 
8.1.9 - Sempre que não especificado de outra forma, a responsabilidade operacional, 
financeira, trabalhista e tributária pela execução dos serviços recairá sempre sobre a 
CREDENCIADA.  
 
8.1.10- A Prefeitura de Juiz de Fora não se responsabiliza por furto, roubo, vandalismo, ações 
da natureza ou quaisquer outros fatores externos capazes de gerar interrupção ou redução da 
prestação dos serviços. 
 
8.2. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 
8.2.1. A coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos  inerentes ao Termo de 
Credenciamento e, ainda, fornecer à parceira os dados e elementos necessários à sua 
execução. 
 
8.2.2. Credenciar junto à  parceira, o representante especialmente designado pelo Secretário 
de Esporte e Lazer para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados 
 
8.2.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 
 
8.2.4. Fazer cumprir o prazo constante no Termo de Credenciamento. 
 
8.2.5. Promover abertura de diligência, em qualquer fase de execução do serviço, para sanar 
questões que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste. 
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8.2.6. A empresa se comprometerá a seguir rigorosamente as especificações de execução 
fornecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer de acordo com cada área 
 
8.2.7. As execuções dos serviços pela empresa parceira serão fiscalizadas pelos órgãos 
competentes da PJF. 
 
8.2.8- O Município de Juiz de Fora não se responsabilizará pela manutenção dos serviços em 
desacordo com as normas técnicas e, tampouco, por eventuais danos ocorridos, 
independentemente da causa. 
 
8.2.9 - O Município de Juiz de Fora não se responsabilizará pela segurança dos funcionários, 
pelo uso indevido e, tampouco, pela continuidade dos serviços.  

 
9 – DO PRAZO 

 
9.1.  Os serviços deverão ser iniciados após a assinatura do Termo de Credenciamento, 
quando a parceira apresentará o cronograma de execução dos serviços em comum acordo 
com a Secretaria de Esporte e Lazer.  
 
9.2. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses após a assinatura do Termo de 
Credenciamento podendo ser prorrogado por igual período dentro dos limites legais através 
do Termo Aditivo 
 
9.3. O prazo de vigência do Termo será de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido por 
quaisquer das partes a qualquer momento, mediante prévia notificação. 
 

10 – DA FORMALIZAÇÃO 
 
10.1.  As parcerias entre o Município e as empresas habilitadas serão formalizadas mediante 
assinatura do competente “Termo de Credenciamento”, contendo as cláusulas e condições 
previstas neste Edital. 

 
11 – DAS INFORMAÇÕES 

 
11.1. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir dúvidas  acerca do 
objeto deste Edital e seus anexos, por escrito, através do  email cpl@pjf.mg.gov.br  ou por 
meio de correspondência encaminhada para o endereço constante no preâmbulo deste Edital, 
ambas dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, o encaminhamento sob outra forma ou fora do prazo estipulado  neste Edital. A 
resposta será enviada ao interessado por e-mail ou correspondência, com cópia a todos os 
interessados neste credenciamento. 
 
11.2.  O Edital poderá ser  obtido pelos interessados,  na Comissão Permanente de Licitação, 
em meio digital, mediante entrega de um CD ou pen-drive, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 09:00 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas, ou pelo endereço eletrônico 
http://www.pjf.mg.gov.br.  Não será fornecido Edital via fax ou Correio. 
 
11.3. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelos envelopes enviados 
pelo correio. 
 
11.4. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os interessados a tomarem ciência, através de expediente a 
ser publicadas no órgão de publicação oficial do Poder Executivo. 
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11.6. O Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público, ou anulado por 
razões de ilegalidade, sem que caiba aos interessados qualquer indenização por esses fatos, 
de acordo com o art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
11.7. Ao protocolar seu pedido de credenciamento, as empresas interessadas aceitam  as 
condições e se obrigam a cumprir todos os termos deste Edital e seus anexos. 
 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1.  Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que inabilitar interessados, caberá 
recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93. 
 
12.2. Qualquer recurso relativo a este Chamamento Público deverá ser interposto no prazo 
legal, dirigido aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação.  
 
12.3.  Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo legal.  
 
12.4.  Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, que culminarem em indeferimento 
do pleito de credenciamento de qualquer proponente, poderá ser interposto recurso, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente à intimação dos atos do Município, 
assegurando-se em qualquer instância o direito à ampla defesa e ao contraditório, no prazo e 
forma da lei, manifestando-se previamente a Comissão Permanente de Licitação sobre o 
pleito recursal. 
 
12.5. A petição recursal devidamente fundamentada deverá ser protocolada na Prefeitura, 
através da Comissão Permanente de Licitação. 
 
12.6. Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com o disposto na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12.7. As impugnações ao presente ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão 
Permanente de Licitação e protocoladas no endereço constante no aviso deste Edital (Av. 
Brasil, 2001 – 6º andar – Juiz de Fora/MG), até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
início da pré-qualificação para o credenciamento, no horário de 9h às 11:30h e das 14h às 
17:30h, podendo qualquer cidadão, inclusive, solicitar esclarecimentos e requerer 
providências, mediante solicitação fundamentada dirigida a Comissão Permanente de 
Licitação, que caberá decidir sobre a petição no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes. 
 
12.8. A impugnação feita tempestivamente por empresas interessadas, não as impedirá de 
participar, em querendo, da pré-qualificação até a decisão definitiva a ela pertinente. 
 
12.9.  Sendo necessário o adiamento da data para o início da pré-qualificação (entrega dos 
documentos de habilitação) ou havendo necessidade de modificação no Edital, o Município 
de Juiz de Fora: 
 
I – comunicará o fato aos interessados; 
II – republicará o Edital escoimado dos eventuais vícios constatados, reabrindo o prazo para 
o início da pré-qualificação; 
III – devolverá às interessadas os documentos já entregues na Comissão Permanente de 
Licitação, para eventuais alterações ou adaptações. 
 
12.10.  Não serão reconhecidas impugnações apresentadas por fax, por meio eletrônico ou 
vencido o prazo legal. 
 



 

12 
 

12.11. Nenhuma indenização será devida às empresas interessadas, pela elaboração e 
apresentação de documentação relativa ao presente Chamamento Público, nem em relação às 
expectativas de contratação dela decorrentes. 
 
12.12.  Caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos casos de habilitação ou 
inabilitação do interessado. 
 
12.13. O recurso referido no item anterior será recebido no mesmo local da entrega da 
documentação do pedido de credenciamento e serão dirigidos à Comissão Permanente de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
12.14. O recurso interposto será comunicado aos demais credenciados, que poderão 
contrarrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1. Durante a vigência, a credenciada deverá cumprir contínua e integralmente o disposto 
no Edital e seus anexos, mantendo, inclusive, as condições de pré-qualificação. 
 
13.2. O não cumprimento das disposições mencionadas no Edital e seus anexos, e, 
subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, poderá acarretar as seguintes penalidades à 
credenciada, garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, assim como as previstas no Termo de Credenciamento. 
 
I – advertência, por escrito; 
II – suspensão temporária do seu credenciamento; 
III - descredenciamento. 
 
13.3. O credenciado que descumprir, injustificadamente, as condições estabelecidas ensejará, 
dependendo da gravidade ou dano acarretado ao Município, respeitado o direito à ampla 
defesa e ao contraditório, à sua imediata exclusão do rol de credenciados 
(descredenciamento), sem prejuízo de aplicação das demais sanções administrativas e civis 
previstas e na legislação aplicável ao caso. 
 
 
13.4. São anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:  

 
ANEXO I – Termo de Referência 
 
ANEXO I-A – Especificações do Objeto 

 
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial para sessão pública 
 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 
 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 
 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte 
(EPP). 
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ANEXO VI - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento. 
 
ANEXO VII -  Modelo de Requerimento de Credenciamento 
 
ANEXO VIII - Modelo de Proposta 

 
ANEXO IX – Termo de Credenciamento 

 
ANEXO X – Planilha com levantamento estimativo dos custos 
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CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 
 

                                           ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Credenciar pessoas jurídicas interessadas em executar a pintura das áreas externas 
descritas no anexo I-A, do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio realizando tratamento 
e a pintura nas áreas brancas e nas demais só a pintura. 
 
1.1.1.  O Município permitirá que a credenciada realize publicidade, exclusivamente por sua 
conta e vontade, informando aos munícipes sobre a execução do serviço em parceria com a 
Prefeitura de Juiz de Fora, sendo, todavia, necessária a ciência e autorização da arte 
publicitária por parte da Secretaria de Comunicação Social da PJF antes de sua veiculação, 
sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. 
 
1.1.2. Será permitido, também, que a credenciada afixe placa de publicidade da sua marca no 
Estádio: nos bares, nas torres, nas duas pontas da laje do placar e na parte embaixo da 
arquibancada, nas laterais da cabine de rádio e TV, conforme anexo I-A, sendo, todavia, 
necessária a ciência e autorização da arte publicitária por parte da Secretaria de Comunicação 
Social da PJF antes de sua veiculação, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. 

 
 
2 - JUSTIFICATIVA 

 
2.1- A contratação justifica-se face à necessidade de garantir a adequada manutenção 
periódica do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio maior palco do futebol da cidade, 
buscando resguardar o patrimônio público, sendo este exemplo para os munícipes de cuidado 
com o bem de todos, e, principalmente de economicidade, visto que o objeto realizar-se-á por 
chamamento público, desonerando totalmente o erário municipal.   
 
3- DO JULGAMENTO E FORMA DE CLASSIFICAÇÃO PARA OS 
CREDENCIADOS 

 
 
3.1- O julgamento será determinado pela proposta que apresentar o cronograma de execução 
em menos tempo, porém, mais satisfatório, com maior prazo de garantia, em conformidade 
com as especificações exigidas. 
 
3.2-  O desempate entre os credenciados será feito, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, tudo nos termos da Lei de 
Licitações (Lei nº 8.666/1993), art. 45, parágrafo segundo.   
 
 

4 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS 
 
4.1- Ao apresentar proposta a pessoa jurídica, expressamente, aceita as condições abaixo 
estipuladas: 
 
4.2- Todas as ações e procedimentos deverão atender as normas técnicas (NBR) atinentes ao 
serviço de pintura.  
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4.3- A empresa interessada deverá ser a responsável pela ações de seus funcionários quanto à 
execução do serviço. 

 
4.4- A Empresa deve proceder a apresentação de cronograma da obra, que deverá ser feitas  
em etapas, considerando cada fachada uma etapa; 
 
4.5- Proteção da área externa próxima à fachada a ser trabalhada: instalação bandejas de  
proteção (apara-lixo) na altura da 1ª laje (andaimes tubulares e piso de madeirite apoiados em  
vigias de alumínio ou madeira formando ângulo de 45°) ou isolamento da área e instalação de  
tela de proteção para fachada no perímetro a ser trabalhado, fixada no topo do edifício com  
auxílio de cordas presas do térreo ao último pavimento; 
 
4.6- Proteção na fachada a ser trabalhada: proteção das soleiras das janelas e/ou varandas,  
com a utilização de cantoneiras de madeira, cordão de espuma e/ou plástico; proteção dos  
gradis das varandas com aplicação de vaselina em todas as superfícies de alumínio a fim de  
proteger de possíveis respingos de argamassa ou tintas, isolamento dos gradis com lona  
plástica do tipo terreiro, fixadas através de fitas adesivas; 
 
4.7- Os serviços serão executados de acordo com as normas e especificações técnicas (NBR)  
e recomendações dos fabricantes de materiais; 
 
4.8 - Ao final de cada etapa, será feito a desmobilização dos equipamentos e limpeza da obra. 
 

 
5- ETAPAS INERENTES À ÁREA BRANCA 

 
5.1- HIDROJATEAMENTO 
 
Deverá ser realizado um hidrojateamento, com jato de água de alta pressão (equipamento de 
1600lbs) para eliminação das impurezas da superfície, com especial atenção aos vãos e 
janelas para que não entre água na edificação. 
 
5.2- LIMPEZA QUÍMICA 
 
As fachadas deverão tratadas com água sanitária ou cloro visando à eliminação dos fungos. 
 
5.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
Nas áreas trabalhadas deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico. 
 
5.6- PINTURA  
 
5.6.1 - A pintura das fachadas deverá ser feita com duas ou mais demãos de tinta 
ACRÍLICA (qualidade superior), até atingir uma perfeita homogênea cobertura; 
 
5.6.2 – A pintura nas esquadrias metálicas, bem como, os portões, os corrimões, o alambrado, 
os portões, a porta dos vestiários e a estrutura metálica do telhado receberão lixamento  e 
limpeza, e repintura com tinta esmalte sintético verde. Receberão uma demão de anti-óxido e 
uma demão de acabamento na cor existente. 
 
5.7- CONCLUSÃO DO SERVIÇO 
 
Limpeza das esquadrias, vidros e peitoris das janelas. Retirada dos equipamentos de 
segurança e afins. 
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6 – DAS OBRIGAÇÕES 

 
6.1 – DA EMPRESA: 
 
6.1.1 - Executar os serviços com estrita observância dos procedimentos e equipamento de 
proteção e segurança dos funcionários que estarão executando os serviços. 
 
6.1.2. - Fornecer todos os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários. 
 
6.1.3 - A Prefeitura de Juiz de Fora disponibilizará um ponto de energia elétrica por 
localidade, sendo de responsabilidade da empresa a instalação e manutenção da solução de 
distribuição de energia para os equipamentos utilizados na prestação dos serviços. 
 
6.1.4 - A infraestrutura física da Prefeitura de Juiz de Fora, tanto da administração direta 
como da indireta, poderá ser aproveitada pela empresa, condicionado à aprovação da 
Prefeitura de Juiz de Fora e/ou órgão que administre a localidade. 
 
6.1.5 - O espaço para as instalações da infraestrutura necessária, isto é, do canteiro de obras, 
para a execução do serviço será disponibilizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, condicionado 
à aprovação prévia da mesma e/ou órgão que administre a localidade.  
 
6.1.6 - A credenciada deverá preservar as características originais do local, independente de 
ter realizado obras civis na localidade. 
 
6.1.7 - A empresa deverá nomear um de seus prepostos da prestação e execução dos serviços, 
para fins de comunicação com a Secretaria de Esporte e Lazer. 
 
6.1.8 - Todos os procedimentos e equipamentos utilizados na prestação de serviços devem 
estar de acordo com as normas técnicas e com a legislação em vigor.  
 
6.1.9 - Sempre que não especificado de outra forma, a responsabilidade operacional, 
financeira, trabalhista e tributária pela execução dos serviços recairá sempre sobre a 
CREDENCIADA.  
 
6.1.10- A Prefeitura de Juiz de Fora não se responsabiliza por furto, roubo, vandalismo, ações 
da natureza ou quaisquer outros fatores externos capazes de gerar interrupção ou redução da 
prestação dos serviços. 
 
7 – OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 
7.1. A coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos  inerentes ao Termo de 
Credenciamento e, ainda, fornecer à parceira os dados e elementos necessários à sua 
execução. 
 
7.2. Credenciar junto à  parceira, o representante especialmente designado pelo Secretário de 
Esporte e Lazer para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, além 
de atestar as faturas apresentadas. 
 
7.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 
 
7.4. Fazer cumprir o prazo constante no Termo de Credenciamento. 
 
7.5. Promover abertura de diligência, em qualquer fase de execução do serviço, para sanar 
questões que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste. 
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7.6. A empresa se comprometerá a seguir rigorosamente as especificações de execução 
fornecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer de acordo com as especificidades de cada área. 
 
7.7. As execuções dos serviços pela empresa parceira serão fiscalizadas pelos órgãos 
competentes da PJF. 
 
7.8- O Município de Juiz de Fora não se responsabilizará pela manutenção dos  serviços em 
desacordo com as normas técnicas e, tampouco, por eventuais danos ocorridos, 
independentemente da causa. 
 
7.9 - O Município de Juiz de Fora não se responsabilizará pela segurança dos funcionários, 
pelo uso indevido e, tampouco, pela continuidade dos serviços.  

 
8 – DO PRAZO 

 
8.1.  Os serviços deverão ser iniciados após a assinatura do Termo de Credenciamento, 
quando a parceira apresentará o cronograma de execução dos serviços em comum acordo 
com a Secretaria de Esporte e Lazer.  
 
8.2. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses após a assinatura do Termo de 
Credenciamento podendo ser prorrogado por igual período dentro dos limites legais através 
do Termo Aditivo 
 
8.3. O prazo de vigência do Termo será de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido por 
quaisquer das partes a qualquer momento, mediante prévia notificação. 
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ANEXO I-A  
 

ÁREAS FACHADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
 RADIALISTA MÁRIO HELÊNIO 

TINTA ACRÍLICA 

ITEM COR LOCAIS  

1.1.1.1.  Verde  Arquibancada Lado das cabines rádio e tv  

2.  Verde  Guarda corpo/separação de arquibancada  

3.  Verde  Parte externa dos vestiários  

4.  Azul Arquibancada - Lado da torcida visitante   

5.  Vermelho Arquibancada – Lado oposto às cabines de rádio e TV.  

6.  Branco Arquibancada Degraus da arquibancada torcida de pessoas  

7.  Branco Parte inferior da arquibancada onde se localiza o guarda-
corpo 

 

 

 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

 

ITEM COR LOCAIS  

1 Verde  Alambrado em torno do campo, portões,  corrimão e 
estrutura dos telhados, portas externas do vestiário. 

 

2 Branco Torres de iluminação  

 
Linha média das arquibancadas: 406m. 
Largura das arquibancadas: 32m.  
ÁREA ARQUIBANCADAS: 406x32 = 12.992m quadrados  
ALAMBRADO EM VOLTA DO CAMPO: 3,141592 x 2401 = 7543m quadrados  
 
ESPECIFICAÇÕES DA TINTA ACRÍLICA: 
 
Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, 
coalescentes,  espessantes, microbicidas não metálicos e água. 
Prazo de validade: 24 meses 
Embalagem: 18L e 3,6L 
Informações: Toxicológicas: Baixa toxicidade 
Rendimento: Até 40 m2/demão/galão 
Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.5.8 
Descrição: Proteção das paredes contra fissuras, algas e mofo, ter máxima durabilidade. 
Indicação: Exclusiva para paredes externas (acrílica);  
 
ESPECIFICAÇÕES TINTA ESMALTE SINTÉTICO: 
 
Especificação: Esmalte sintético de alta qualidade, superior acabamento e super resistência. Ideal para 
superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não 
vitrificada e alvenaria. 
Composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes 
alifáticos com pequena fração de aromáticos. Contém benzeno na concentração máxima de 0,5% em 
volume 
Apresentação: Líquido 
Embalagem: Galão de 3,6 litros 
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Arquibancada – Lado oposto às cabines de rádio e TV 
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 Degraus da arquibancada torcida de pessoas - Lado da torcida visitante  
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Arquibancada Degraus da arquibancada torcida de pessoas 
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Parte externa dos vestiários 
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CHAMADA PÚBLICA  nº  002/2017 – SEL  

 
ANEXO II - MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSÃO PÚBLICA 

 
 

 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 
........................................., sediada na ............................................., cidade de 
.................................., estado ................., telefone(s) ............................................................., 
e-mail para contato ............................................., neste ato representada pelo (a) Sr(a)  
.................................., portador da cédula de identidade RG ................................., residente e 
domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob o nº ................................................., 
detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes, 
confere-os à ................................................., portador da cédula de identidade RG 
............................., e inscrito no CPF sob o nº .................................,  com o fim específico de 
representar a outorgante perante Prefeitura de Juiz de Fora, na Chamada Pública nº 
002/2017, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances 
verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento ou 
prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 
necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 
Outorgado 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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CHAMADA PÚBLICA nº  002/2017 - SEL  

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
…........................, por intermédio do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador 
da Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, sob 
as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a 
ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que 
comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 
97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 
 

 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 
 
 
 
…....................................................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ........................................................................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) ................................................................................................, portador da 
Carteira de Identidade nº ..................................... e do CPF nº ............................................, 
DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 
7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (      ) 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO  V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 

 
 A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ 
sob o nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................................................., portador do Documento de Identidade nº 
....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
.......................................................... (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e 
Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 
da citada lei. 
 
 
(       )  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, 
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 
........................................., sediada na ............................................., cidade de 
.................................., estado ................., telefone(s) ............................................................., 
e-mail para contato ............................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a)  
….............................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF nº 
…................,  declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no presente Edital do Chamada Pública nº 002/2017, assim como 
tem pleno conhecimento do objeto e anuência das exigências constantes do Edital e seus 
anexos. 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VII - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
À Prefeitura do Município de Juiz de Fora – MG 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas  em executar a pintura das áreas 

externas do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, sem ônus para o Município. 
 

 

............................................................................,  portador da cédula de Identidade número 

........................................., e do CPF  nº  ............................, vem requerer à Prefeitura do 
Município de Juiz de Fora e à Comissão Permanente de Licitação, o credenciamento da 
empresa ........................................., CNPJ ............................................, para execução de 
pintura das áreas externas do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, aos cidadãos 
juizforanos.  
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA 

 
 

 
À 
Prefeitura de Juiz de Fora 
Avenida Brasil, 2001 – 6º Andar, Centro 
Juiz de Fora, MG 
Att.: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão de Licitação, nossa proposta  
relativa à Chamada Pública 002/2017, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros 
ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação. 
 
Acompanha a nossa proposta o  cronograma de execução e prazo de garantia bem como 
todos os elementos julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 
 
Declaramos, igualmente, que estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita 
execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos 
da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e 
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os 
custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o 
que for necessário para a execução total e completa dos serviços, conforme Chamada Pública 
002/2017, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao 
MUNICÍPIO. 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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CHAMADA PÚBLICA nº 002/2017 - SEL 

 
ANEXO IX - TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
O Município de Juiz de Fora, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 

......................................, com interveniência da Secretaria de Esporte e Lazer - SEL, pelo seu 
Secretário Sr. .............................................................., doravante denominada 
................................ e a empresa ..................................., estabelecida à Rua 
..........................................................................................................,  inscrita no CNPJ sob o n° 
.............................................., pelo seu representante infra-assinado, Sr.(a) 
................................, CPF nº ................................., RG nº ..................................., doravante 
denominada ............................, considerando a Chamada Pública n° 002/2017, Processo nº 
08931/2017, firmam o presente TERMO,  de acordo com as seguintes condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO 

 
1.1. A empresa deverá executar, sem ônus para o Município,  pintura das áreas externas do 
Estádio Municipal Radialista Mário Helênio realizando tratamento e a pintura nas áreas 
brancas e nas demais, só a pintura 
 
1.2. Será concedido à empresa a autorização para divulgar sua logomarca através de placa de 
identificação, de acordo com a Lei Complementar nº 032/2015. 
 
12.1. O Município permitirá que a credenciada realize publicidade, exclusivamente por sua 
conta e vontade, informando aos munícipes sobre a execução do serviço em parceria com a 
Prefeitura de Juiz de Fora, sendo, todavia, necessária a ciência e autorização da arte 
publicitária por parte da Secretaria de Comunicação Social da PJF antes de sua veiculação, 
sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. 

 
1.2.2- Será permitido, também, que a credenciada afixe placa de publicidade da sua marca no 
Estádio: nos bares, nas torres, nas duas pontas da laje do placar e na parte embaixo da 
arquibancada, nas laterais da cabine de rádio e TV, conforme anexo I-A, sendo, todavia, 
necessária a ciência e autorização da arte publicitária por parte da Secretaria de Comunicação 
Social da PJF antes de sua veiculação, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. 
 

CLÁUSULA  SEGUNDA  
RESPONSABILIDADE 

 
2.1. A empresa Parceira se responsabilizará exclusivamente pela prestação do serviço objeto 
do presente termo, exonerando o Município de Juiz de Fora de toda e qualquer 
responsabilidade pela sua continuidade, segurança e uso indevido, para todos os fins de 
direito. 
 

CLÁUSULA  TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
3.1. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PARCEIRA 
 
3.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente 
às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da PJF. 
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3.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura. 
 
3.1.3. Permitir e facilitar à fiscalização da PJF, a inspeção das obras ou serviços no horário 
normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma. 
 
 
3.1.4. Informar à Secretaria de Esporte e Lazer - SEL a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto 
no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 
 
3.1.5. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade 
dos serviços que contratar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e 
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela PJF. 
 
3.1.6. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança 
dos operários e de terceiros no perímetro da obra. 
 
3.1.7. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da 
obra, quer para outro local. 
 
3.1.8. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização 
da Prefeitura. 
 
3.1.9. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-
la junto à fiscalização da PJF. 
 
3.1.10. Acatar toda orientação advinda da Secretaria de Esporte e Lazer – SEL, com relação à 
obra. 
 
3.1.11. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 
procedência legal. 
 
3.2. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 
3.2.1. A coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos de construção inerentes ao 
Termo de Credenciamento e, ainda, fornecer à parceira os dados e elementos necessários à 
sua execução. 
 
3.2.2. Credenciar junto à  parceira, o representante especialmente designado pelo Secretário 
de Esporte e Lazer para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços prestados, 
além de atestar as faturas apresentadas. 
 
3.2.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 
 
3.2.4. Fazer cumprir o prazo constante no Termo de Credenciamento. 
 
3.2.5. Promover abertura de diligência, em qualquer fase de execução da obra, para sanar 
questões que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste. 
 
3.2.6. A empresa se comprometerá a seguir rigorosamente as especificações de instalação 
fornecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer de acordo com as especificidades de cada local. 
 
3.2.7. As instalações dos equipamentos pela empresa parceira serão fiscalizadas pelos órgãos 
competentes da PJF. 
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CLÁUSULA QUARTA  

DA VIGÊNCIA 
 
3.1. O presente termo tem prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, podendo ser rescindido 
por quaisquer das partes a qualquer momento, mediante prévia notificação. 
 
3.2. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses após a assinatura do Termo de 
Credenciamento podendo ser prorrogado por igual período dentro dos limites legais do 
Termo Aditivo 
 

CLÁUSULA  QUINTA  
DAS PENALIDADES 

 
5.1. Durante a vigência, a credenciada deverá cumprir contínua e integralmente o disposto no 
Edital e seus anexos, mantendo, inclusive, as condições de pré-qualificação. 
 
5.2. O não cumprimento das disposições mencionadas no Edital e seus anexos, e, 
subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, poderá acarretar as seguintes penalidades à 
credenciada, garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, assim como as previstas no Termo de Credenciamento. 
 
I – advertência, por escrito; 
II – suspensão temporária do seu credenciamento; 
III - descredenciamento. 
 
5.3. O credenciado que descumprir, injustificadamente, as condições estabelecidas ensejará, 
dependendo da gravidade ou dano acarretado ao Município, respeitado o direito à ampla 
defesa e ao contraditório, à sua imediata exclusão do rol de credenciados 
(descredenciamento), sem prejuízo de aplicação das demais sanções administrativas e civis 
previstas e na legislação aplicável ao caso. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DO FORO 

 
 
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora, com renúncia expressa a qualquer outro, 
ainda que privilegiado, para dirimir quaisquer questões judiciais decorrentes da presente 
parceria. 
 
E por estarem assim ajustados, firmam este documento em 02 (duas) vias de igual teor, na 
presença das testemunhas ao final arroladas. 
 

EMPRESA 
 
MUNICÍPIO 

 
 
Testemunhas: 
 
____________________________ _______________________________ 
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ANEXO X – PLANILHA  COM   LEVANTAMENTO  ESTIMATIVO DOS CUSTOS 
(demonstrativa) 
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PLANILHA DE CUSTO (demonstrativa) 

PINTURA ESTÁDIO MUNICIPAL RADIALISTA MÁRIO HELÊNIO 

 
Item/ Descrição do Serviço Qtde Unid. Custo Unitário Custo Total Total 

  Material M. Obra Material M. Obra 
EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANÇA  3 Un 33,26 - 99,78 - 99,78 
TAXAS E DESPESAS LEGAIS 1 CJ - 180,00 - 180,00 180,00 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO 130 

(13.000m²) 

Galão 18Ll 153,50 6,75 19.955,00 87.750,00 107.705,00 

PINTURA COM TINTA ESMALTE  53 

(9.000m²) 

Galão 

3,6L 

54,00 6,30 2.862 55.800,00 58.482,00 

VALOR TOTAL 166.466,78 

 
Observação:  
Arquibancada: TINTA ACRÍLICA PARA PISO: O cálculo dos galões foi feito com base no rendimento do galão de 18L = 100m². 
Alambrado: TINTA ESMALTE: O cálculo dos galões foi feito com base no rendimento do galão de 3,6L = 75m² 
Os valores foram calculados para 01 demão. 

 
 


