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PREÂMBULO/INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018 

 

 

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
O Bairro Élisson Prieto, popularmente conhecido como "Ocupação do Glória", é um 
núcleo urbano consolidado que possui uma área de aproximadamente 65 ha (sessenta e 
cinco hectares) e está localizado às margens da BR-050, na zona leste de Uberlândia.  
 
Aproximadamente em 2012 foi ocupado por uma população de baixa renda que hoje 
apresenta cerca de 10.000 moradores e aproximadamente 2.000 famílias. A área era 
originalmente pertencente à União sendo destinada a um novo campus da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e com o objetivo de se executar a Regularização Fundiária 
completa do Assentamento, a área foi transferida pela Universidade Federal de 
Uberlândia para o Estado de Minas Gerais na data de 5 (cinco) de julho de 2018. 
 
Atualmente, verifica-se uma ocupação informal com famílias em situação de 
vulnerabilidade de toda ordem, pois a área não dispõe de infraestrutura urbana essencial 
(pavimentação, sistema de drenagem, rede de abastecimento de água, rede de coleta de 
esgoto, e iluminação pública), nem possui equipamentos e serviços públicos 
(escola/creche, unidade de saúde, posto policial, transporte, limpeza urbana e coleta de 
lixo, etc). Atualmente, através de uma parceria com a Cohab-Minas, a CEMIG vem 
instalando a rede de distribuição de energia elétrica no Assentamento. 
 
diante desta realidade, o estado de minas gerais, através da cohab-minas, com o objetivo 
de intermediar a resolução dos problemas existentes na área e considerando: 

 
• a aprovação da Lei Federal 13.465/2017 que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes" (art. 9°); 
 
• o objetivo da Cohab Minas - responsável pela política habitacional do estado de Minas 
Gerais com ênfase para as áreas de interesse social; 
 
• a atribuição da Cohab Minas de garantir o direito à habitação digna e a função social da 
terra que inclui a moradia e toda infraestrutura essencial, como iluminação, água e esgoto, 
equipamentos comunitários, etc. aos moradores de baixa renda. 

 
firmou em 14 de dezembro de 2017, o termo de compromisso (TC), com as seguintes 
partes: Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 
Universidade Federal De Uberlândia (UFU), Estado De Minas Gerais, Companhia de 
Habitação do Estado De Minas Gerais (Cohab Minas), município de Uberlândia, 
Associação de Moradores do Bairro Élisson Prieto e Defensoria Pública da União (DPU) 
com o objetivo de se executar a Regularização Fundiária do assentamento Élisson Prieto 
- "Glória". 
 
No Termo de Compromisso (TC), dentre outras responsabilidades assumidas pela Cohab 
Minas, no item 3.2.3 ficou estabelecido que ao Estado de Minas Gerais e à Cohab Minas 
competem, de forma solidária: 



  
 

Elaborar o projeto de Reurb-S do núcleo urbano informal consolidado na 
área do triângulo do Glória, contendo o disposto nos arts. 35 e 36 da Lei 
n. 13.465/2017, e submetê-lo para aprovação do órgão municipal, bem 
como sanar, no prazo fixado, eventuais pendências identificadas durante 
a análise. O projeto deverá estar concluído e ser submetido para 
aprovação no prazo de 1 (um) ano, a partir da data de celebração deste 
instrumento. 

 
Nos artigos 35 e 36, da Lei acima mencionada, consta que se deve apresentar a seguinte 
documentação: 
 

Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo: 
... 

VII - estudo técnico para situação de risco, quando for o  caso; 
... 

 
“Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, 
no mínimo, indicação: 
... 

  IV - soluções de drenagem, quando necessário;  
    ...  

 
Observa-se exigências de estudo técnico e soluções para as situações de risco e de 
drenagem (inundações) quando da aprovação do parcelamento do solo nas prefeituras, 
principalmente nos incisos VII e VIII do artigo 35 e inciso IV do artigo 36. 
 
Observa-se, também, que o art. 82 da Lei nº 13.465/2017, estabelece que os artigos 64 
e 65 da Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012 passarão a vigorar com as seguintes 
alterações em áreas localizadas nas Reurb-s e Reurb-E, especificamente na faixa de área 
“non aedificandi” de 15,00 m (quinze metros) ao longo da faixa de domínio da BR 050 que 
são os dois casos do Assentamento do Glória: 

 
 “Art. 64.  Na Reurb-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas 
de Preservação Permanente, a regularização fundiária será admitida por 
meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei 
específica de regularização fundiária urbana. (Redação dada pela Lei nº 
13.465, de 2017) 
... 
 
§ 2º O estudo técnico mencionado no § 1º deverá conter, no mínimo, os 
seguintes elementos: 
... 

 
 

III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos 
geotécnicos e de inundações; 
 ... 

 Art. 65.  Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas 
de Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a 
regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto 
de regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização 
fundiária urbana. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art82


  
§ 1º  O processo de regularização fundiária de interesse específico 
deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições 
ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os 
seguintes elementos:  (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017). 

    ... 
                      VIII - a avaliação dos riscos ambientais;  
                           ...     

 

A Cohab Minas não possui em seu quadro de pessoal profissional com capacidade 
técnica específica para a execução do objeto desta licitação, motivo pelo qual faz-se 
necessária a contratação desse serviço. 

 

A- OBJETO  
A.1- A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas, com 
sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João 
Paulo II, 4001 - 14° andar – Prédio Gerais – Bairro Serra Verde – Belo 
Horizonte/MG, torna público que realizará a Licitação Eletrônica n° Cohab Minas  
006/2018, para a contratação de pessoa física ou jurídica, COM PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, no 
caso de participação de pessoa jurídica, com modo de disputa aberto; critério de 
julgamento de menor preço,  sob o regime de empreitada global, objetivando  a  
prestação dos serviços de elaboração de  Laudo de Avaliação de Risco Geológico 
– Geotécnico e Prevenção de Controle de Risco de Inundação - apresentando 
medidas, proposições e sugestões necessárias para intervenções estruturais, no 
assentamento como um todo. O serviço será realizado no Bairro Élisson Prieto, 
popularmente conhecido como Ocupação do Glória, situado às margens da BR 
050, na zona leste do município de Uberlândia/MG , objetivando: 
 
A.1.1 -  viabilizar a manutenção da ocupação já consolidada e existente, 
especialmente ao longo da faixa ‘non aedificandi” de 15,00 m (quinze metros) ao 
longo da BR 050 e; 
 
A.1.2- subsidiar a documentação a ser entregue à Prefeitura Municipal de 
Uberlândia para aprovação do parcelamento do Assentamento do Glória, visando 
sua Regularização Fundiária. 
 
A.2- O laudo, que deverá apresentar as medidas e proposições necessárias para 
se consolidar e manter a ocupação existente no Assentamento, de acordo com os 
seguintes objetivos específicos:  
 
A.2.1- identificar evidências de áreas de risco geológico-geotécnico;  

 
A.2.2-analisar os condicionantes geológico-geotécnicos e ocupacionais que as 
determinam;  

 
A.2.3- avaliar a probabilidade de ocorrência de processos geológicos e 
hidrológicos que possam afetar a segurança das pessoas; 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art82


  
A.2.4- delimitar os setores dos terrenos que possam ser afetados por cada um dos 
processos destrutivos potenciais identificados; 

 
A.2.5- executar investigações geológico-geotécnicas de superfície, buscando 
identificar condicionantes dos processos de instabilização, existência de agentes 
potencializadores e evidências de instabilidade ou indícios do desenvolvimento de 
processos destrutivos.  
 
A.3- PRODUTOS: 
As análises devem seguir a lógica de criar condições de manter e viabilizar a 
manutenção da ocupação existente e consolidada no aassentamento. Para isso, 
os produtos devem ser entregues por meio de relatórios, entregues nos formatos 
digitais em texto e mapas em DWG, com a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), contento os seguintes conteúdos: 
 
A.3.1 - Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos 
geotécnicos e de inundações. 
 
A.3.2- Realização do diagnóstico geológico, geotécnico, de suscetibilidade e risco 
geológico, nas áreas ocupadas e não ocupadas, com avaliação do grau de 
risco/suscetibilidade, mas principalmente da aptidão à regularização. 

 
A.3.3- Avaliação da suscetibilidade à deflagração de processos geodinâmicos nos 
trechos não ocupados para a determinação das áreas com baixa ou inexistente 
aptidão a regularização. 

 
A.3.4- Avaliação da suscetibilidade/risco a ocorrência de alagamentos e 
inundações.  

 
A.3.5- Mapeamento com a localização das manchas de diferentes níveis de risco 
encontrados e delimitação das áreas consolidadas, consolidáveis com 
intervenções estruturantes e não consolidáveis ou consolidáveis com grandes 
intervenções estruturais. 

 
A.3.6- Quando necessário, sugestão/indicação das intervenções estruturais 
necessárias para eliminação do risco geológico e hidrológico e consequente 
regularização das áreas classificadas como consolidáveis com intervenções, 
contemplando, apenas, a indicação de tipologias de obras que levem em 
consideração a aderência destas, com os processos geodinâmicos passíveis de 
deflagração. 
 
B-  REGIME LEGAL: 
B.1- Esta licitação reger-se-á pelas normas consubstanciadas na Lei 13.303/2016; 
Lei Complementar 123/2006; Resolução Conjunta SEPLAG SEF/JUCEMG N° 
9.576/2016; Resolução SEPLAG N° 58/2007; pelo Regulamento de Licitações e 
Contratos da Cohab Minas e pelas demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas neste edital. 
 



  
B.1.1- O Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas está disponível 
no site www.cohab.mg.gov.br – links: Licitações e Contratos – Regulamento de 
Licitações e Contratos. 
C- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
C.1- Poderão participar da presente licitação as pessoas físicas ou jurídicas do 
ramo de atividades pertinentes ao objeto desta licitação, que satisfaçam as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório; sejam devidamente 
inscritas no Certificado de Registro Cadastral da Cohab Minas – CRC-Cohab 
Minas, com data de validade em vigor e  contenha os documentos relativos à 
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista, Qualificação 
Técnica e Qualificação Econômico Financeira conforme estabelecido no anexo I 
deste edital. Os proponentes deverão, ainda, estarem credenciados a participar 
de licitações no Portal de Compras do Estado de Minhas Gerais e, no caso de 
pessoas jurídicas, deverão estar enquadradas com porte de Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.   
 
C.1.1- No caso de pessoa jurídica, o porte do licitante será comprovado 
exclusivamente de acordo com o que prevê a Resolução SEPLAG 58/2007 
devendo, portando, o licitante estar devidamente credenciado no Cadastro Geral 
de Fornecedores do Estado de Minas Gerais – CAGEF/MG como ME ou EPP. 
 
C.1.1.1- É responsabilidade do licitante manter seus dados atualizados no 
CAGEF/MG. 
 
C.2- CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC COHAB MINAS: 
O licitante deverá estar inscrito no CRC – Cohab Minas,  nos termos estabelecidos 
abaixo,  com data de validade em vigor, bem como deverá estar credenciado a 
participar de licitações no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais: 
 
C.2.1- CRC Cohab Minas, deverá conter: 
C.2.1.1- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
-  ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 
    -  Especialidade: Geólogo(a) ou Engenheiro(a) com especialidade em 

Geotecnia, com experiência em elaboração de laudo de avaliação e elaboração 
de proposições de intervenções para a prevenção e o controle de riscos 
geotécnicos e de inundações para fins de Regularização Fundiária. 

 
C.2.1.2-  DEMAIS DOCUMENTOS: 
No CRC-Cohab Minas, o licitante deverá estar com os documentos relativos à 
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e 
Qualificação Econômico Financeira, com situação Entregue e com validade em 
vigor. 
 
C.2.2- As instruções para a emissão do Certificado de Registro Cadastral na 
Cohab Minas poderão ser consultadas no site da Cohab Minas 
www.cohab.mg.gov.br – links: Licitações e Contratos – Licitações – Cadaste sua 
empresa, devendo o interessado entregar a documentação relacionada no anexo 
I deste edital. 

http://www.cohab.mg.gov.br/
http://www.cohab.mg.gov.br/


  
 
D- DATA PARA SOLICITAÇÃO DO CRC COHAB MINAS OU SUA 
ATUALIZAÇÃO/ALTERAÇÃO E INÍCIO DA SESSÃO (prazo máximo para 
inserção das propostas no Portal de Compras): 
 
D.1- Abaixo, data para a entrega de documentos para atualizar/alterar dados no 
Certificado de Registro Cadastral – CRC Cohab Minas, bem como entrega dos 
documentos para a emissão do CRC Cohab Minas: 

DATA HORÁRIO LOCAL 

 
 
Até o dia 26 (vinte e 
seis) de novembro    
de 2018. 

 
 
Das 08h00min às 
11h00min e das  
14h00min às 
16h00min  

Deverá ser entregue à Assessoria de 
Apoio à Licitação da Cohab Minas, em 
sua sede na Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves – Rodovia 
Papa João Paulo II nº 4001 - Prédio 
Gerais - 14º andar – Bairro Serra Verde 
– Belo Horizonte/MG. 

 

D.2- A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser 
encaminhados por meio eletrônico, até a data/horário abaixo, ocasião em que se 
dará a abertura da sessão: 

DATA HORÁRIO LOCAL 

30 (trinta) de novembro 
de 2018 

Até às 09h00min www.compras.mg.gov.br 

 

E- VISITA TÉCNICA 
O licitante deverá visitar o local onde serão realizados os trabalhos objeto desta 
licitação e apresentar declaração respectiva, firmada pelo representante legal do 
licitante – modelo 2. 
 
F- JULGAMENTO 
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO para a execução dos serviços 
objeto desta licitação. 
 
G- PAGAMNENTO 
O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: 
G.1 -  30% (trinta por cento) do valor proposto, após a entrega de um plano de 
trabalho, uma semana após a assinatura do contrato; 
 
G.2 – 70% (setenta por cento) na entrega final de todos os produtos citados no 
Preâmbulo/Informações Específicas deste edital - item PRODUTOS. 
 

H- REAJUSTAMENTO: 
O valor proposto será FIXO E IRREAJUSTÁVEL,  
 
I-  LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE EXECUÇÃO  DO SERVIÇO E DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
I.1- Todos os produtos objeto deste edital deverão ser entregues no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, firmado 

http://www.compras.mg.gov.br/


  
pela Cohab Minas, podendo ser prorrogado por motivo devidamente justificado e 
aceitos pela Cohab Minas. 
 
I.2- ENDEREÇO PARA ENTREGA: 
A contratada deverá entregar o serviço objeto desta licitação à Gerência de 
Patrimônio e Regularização Fundiária da Cohab Minas, em sua sede, localizada 
na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo 
II, 4001 – Prédio Gerais – 14º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG. 
 
I.3- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 O prazo de vigência contratual corresponderá ao prazo de execução dos serviços 
objeto deste edital, acrescido de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por 
motivo devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Cohab Minas. 
 
J- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Além das sanções administrativas contidas no Regulamento de Licitações e 
Contratos da Cohab Minas e legislação pertinente, poderá ser aplicada à 
contratada as seguintes multas: 
 
J.1- 2% (dois por cento) sobre o valor do serviço prestado caso incorra nas 
condições previstas nos incisos VI, VII e VIII do art. 111 do Regulamento de 
Licitações e Contratos da Cohab Minas (falhar na execução do contrato; fraudar 
na execução do contrato e comportar-se de modo inidôneo, respectivamente). 
 
J.2- 2% (dois por cento) sobre o saldo financeiro a receber em caso de atraso 
injustificado na entrega do serviço objeto deste edital. 
 
K- EDITAL DE LICITAÇÃO 
O edital de Licitação e seus anexos (modelos, planilhas, especificações e  
projetos) se encontram disponíveis no site: www.cohab.mg.gov.br – Links 
Licitações e Contratos - Licitações em andamento; e no Portal de Compras 
www.compras.mg.gov.br – Processo 5071004000018/2018. 
 
L- RECURSO PARA PAGAMENTO: 
O pagamento dos serviços, objeto deste edital, será realizado pela Cohab Minas 
com recursos do Fundo Especial, instituído “sob gestão da Cohab, para 
recolhimento de recursos financeiros destinados a auxiliar o custeio das despesas 
para implantação da infraestrutura essencial e construção dos equipamentos 
públicos do núcleo urbano informal consolidado na área do Triângulo do Glória”, 
conforme estabelece o item 3.2.6, do Termo de Compromisso assinado em 14 de  
Minas Gerais – MPMG, Universidade  Federal de Uberlândia – UFU, Estado de 
Minas Gerais, Cohab Minas,  Município de Uberlândia, Associação de Moradores 
do Bairro Élisson Prieto e Defensoria Pública da União - DPU. 
 
 
 
 
 

http://www.cohab.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/


  
 

INFORMAÇÕE GERAIS 
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICO COHAB MINAS 006/2018 

 
1- PARTICIPAÇÃO: 
1.1- Poderão participar deste certame as pessoas físicas ou jurídicas, nos termos 
do item C (C.1.1, C.1.1.1, C.2, C.2.1 e C.2.2) do Preâmbulo/Informações 
Específicas deste edital. 
 
1.1.1- Deverá o licitante estar inscrito no CRC da Cohab Minas nas condições 
estabelecidas no Preâmbulo/Informações Específicas deste edital - itens C.2.1.1,  
C.2.1.2 e C.2.2. 
 
1.1.1.1- A empresa interessada em inscrever-se no CRC Cohab Minas, deverá 
consultar as orientações contidas no site www.cohab.mg.gov.br - Links: Licitações 
e Contratos – Licitações -  Cadastre sua empresa  e apresentar à Assessoria de 
Apoio à Licitação da Cohab Minas, até a data/horário e local indicados no 
Preâmbulo/Informações Específicas deste edital, a documentação necessária à 
sua inscrição.  
 
1.1.1.2- A empresa já inscrita no CRC - Cohab Minas, porém, que necessite 
atualizar a validade dos documentos ou alterar seus dados para atender às 
exigências contidas neste edital, deverá apresentar à Assessoria de Apoio à 
Licitação da Cohab Minas, até a data/horário e local indicados no 
Preâmbulo/Informações Específicas, os documentos necessários à 
alteração/atualização necessária.  
  
1.1.1.3- A empresa interessada poderá remeter a documentação necessária  à 
emissão do CRC Cohab Minas ou sua alteração/atualização, via CORREIOS, 
desde que em envelope postado com AR e dê entrada na sede da Cohab Minas, 
na data, horário e local indicados no “Preâmbulo/Informações Específicas” deste 
edital de licitação, e contenha na parte externa do envelope, obrigatoriamente, o 
destinatário e o remetente, conforme abaixo 
 
DESTINATÁRIO: 

COHAB MINAS 
At. Assessoria de Apoio à Licitação  
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 
Rod. Papa João Paulo II, 4001 – Ed. Gerais - 14º – Bairro Serra Verde 
BELO HORIZONTE – MG 
CEP: 31630-901 
REF.: LICITAÇÃO COHAB MINAS 006/2018  (ENVIO DOCUMENTAÇÃO CRC) 

      

REMETENTE: 

Razão  social do licitante e endereço completo. 
 

http://www.cohab.mg.gov.br/


  
1.1.1.3.1- O licitante deverá atentar que toda a documentação enviada pelos 
CORREIOS é recebida pela expedição da Cidade Administrativa para posterior 
envio à Cohab Minas, no prazo de até 2 dias úteis. 
 
1.1.1.3.2- A Cohab Minas não se responsabiliza por eventual atraso de entrega 
de documentos, decorrente de encaminhamento incorreto, atraso pelos 
CORREIOS ou pelo Setor de  Expedição da Cidade Administrativa. 
 
1.2- No caso de dúvidas, poderá o interessado entrar em contado pelo telefone 
31 3915-7022 ou 3915-1505 ou pelo endereço eletrônico cpl@cohab.mg.gov.br  
 
1.3- Este certame ocorrerá por meio de Sistema Eletrônico -  Portal de Compras 
do Estado de Minas Gerais, devendo o licitante orientar-se perante a Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais – SEPLAG/MG 
- Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, acerca das 
condições para a participação em licitações no Portal de Compras – Procedimento 
das Estatais. 
 
1.3.1- Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, nos 
termos do Decreto 45.902/2012, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na 
opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis 
anteriores da data da sessão do certame.  
 
1.3.2- Informações complementares a respeito do cadastramento/credenciamento 
de fornecedores para participação de certames no Portal de Compras do Estado 
de Minas Gerais serão obtidas pelo telefone 31 3915-0835 ou por meio do 
endereço eletrônico cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. 
 
1.3.3-  Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para 
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha 
eletrônica de acesso. 
 
1.3.4- O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de 
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer 
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do 
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
utilizada indevidamente por terceiros. 
 
1.3.5- O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados 
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do 
fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de 
penalidades. 
 

1.4- Estará impedida de participar desta licitação as empresas enquadradas nas 
condições dispostas no Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas 
– arts 14 e 15. 
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1.5- É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um 
licitante na presente licitação. 
 
1.6- O llicitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento 
licitatório. 
 
1.7- A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
1.8- As dúvidas acerca deste edital poderão ser sanadas perante a Assessoria de 
Apoio à Licitação da Cohab Minas, devendo os questionamentos serem 
remetidos, na forma escrita, no endereço eletrônico cpl@cohab.mg.gov.br, ou 
entregues na sede da Cohab Minas, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data 
agendada  neste edital para a entrega dos envelopes. 
 
1.8.1- Os esclarecimentos serão prestados a todos os interessados,  no site da 
Cohab Minas www.cohab.mg.gov.br – Links: Licitações e Contratos -  Licitações -  
Licitações em andamento – Obras/serviços de engenharia – Coluna: 
Esclarecimentos. 
 
1.9- Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a apresentação das propostas. 
 
1.9.1- Na contagem do prazo acima:  
I - exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e considera-se os dias 
consecutivos; e 
II - só se iniciará e expirará em dia de expediente na Cohab Minas. 
 
1.9.2- A impugnação deverá ser remetida para o endereço eletrônico 
cpl@cohab.mg.gov.br, obrigando-se o remetente a confirmar o seu recebimento 
pela Cohab Minas. 
 
1.9.3- A impugnação deverá ser assinada pelo interessado, acompanhada de 
cópia  de seu documento de identificação e CPF, caso seja apresentada por 
cidadão, ou pelo representante legal do licitante,  acompanhada de comprovação 
dos poderes para representar o licitante (contrato social, se sócio;  contrato social 
e procuração, se procurador e somente procuração, se pública) com indicação de 
sua razão social, número do CNPJ e endereço.  
 
1.9.4- Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, a decisão será 
inserida no site da Cohab Minas – www.coahb.mg.gov.br – links: Licitações e 
contratos – Licitações – Licitações em andamento – coluna Esclarecimentos. 
 
1.9.5- Serão consideradas intempestivas impugnações remetidas de forma 
divergente ou outros endereços eletrônicos, que por essa razão não sejam 
recebidas pela Comissão no prazo estabelecido. 
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1.9.6- Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
1.9.7- As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a 
este Edital e dele passam a fazer parte, vinculando a Cohab Minas e os licitantes. 
 
1.9.8-. As denúncias, petições e impugnações anônimas, não identificadas ou não 
fundamentadas serão arquivadas. 
 
1.9.9- A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos acarreta a 
decadência.  
 
2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  
2.1- A proposta comercial e os documentos de habilitação  serão remetidos 
exclusivamente pelo sistema eletrônico www.compras.mg.gov.br na opção 
“Empresas Públicas” - “Procedimentos da Lei 13.303”, até a data contida no 
Preâmbulo/Informações Específicas deste edital. 
 
2.2 - Todas as condições estabelecidas neste edital serão tacitamente aceitas 
pelo proponente no ato do envio de sua proposta. 
 
2.3 –  PROPOSTA: 
2.3.1- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de abertura da sessão pública estabelecida no 
“Preâmbulo/Informações Específicas” deste edital. 
 
2.3.2- Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
 
2.3.3- As propostas não poderão impor condições ou conter opções não 
estipuladas neste edital. 
 
2.3.4- DO  PREÇO PROPOSTO  
2.3.4.1- Os licitantes deverão ofertar o MENOR PREÇO para a execução dos 
serviços objeto desta licitação. 
 
2.3.4.2- Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos incidentes 
direta ou indiretamente ao perfeito atendimento do objeto desta licitação, tais 
como tributos, inclusive ICMS, caso incida no objeto desta licitação, mão de obra, 
deslocamentos, material, alimentação de seus empregados, encargos sociais, 
equipamentos, frete até o destino, se este edital exigir a entrega do objeto da 
licitação, enfim, todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos 
serviços, que ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
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2.5- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
2.5.1- Os documentos de habilitação, abaixo relacionados, serão inseridos pelo 
licitante  no sistema (Portal de Compras) no momento da inclusão de sua Proposta 
Comercial, devendo ser anexados os seguintes documentos: 
 
a- Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Cohab Minas, com data 
de validade em vigor, nas condições estabelecidas no Preâmbulo/Informações 
Específicas,  deste edital – itens  C.2.1.1, C.2.1.2. e C.2.2. 
  
b- Declaração de visita ao local do serviço objeto desta licitação, firmada pelo 
representante legal  do licitante, apresentada nos termos deste edital - 
Prâmbulo/Infomações Específicas -  modelo 2. 
 
2.5.2 - O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare 
que apresenta restrições na documentação relativa à comprovação de 
regularidade fiscal,  e firmar compromisso de que irá adotar todas as medidas 
necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover 
sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor. 
 
3- DA SESSÃO DO CERTAME/ DA PROPOSTA E  HABILITAÇÃO 
3.1- Esta licitação será julgada de conformidade com o que dispõe a Lei 
13.303/2016, sem inversão de fases e, portanto, será inicialmente julgada a 
Proposta Comercial dos licitantes. 
 
3.2 - Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o 
horário oficial de Brasília – DF. 
 
3.3- No horário indicado no Preâmbulo/Informações Específicas deste edital a 
Comissão Permanente de Licitação iniciará a sessão pública deste certame, com 
a análise das Propostas apresentadas. 
 
3.4- As propostas comerciais serão analisadas verificando-se o atendimento a 
todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.  
                      . 
3.5- DOS LANCES 
3.5.1 – A Comissão divulgará no Sistema - Portal de Compras/MG, o resultado da 
análise das propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances. 
 
3.5.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, 
o valor e horário do menor lance apresentado, bem como todas as mensagens 
trocadas no chat do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor. 
 
3.5.3 - Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o fornecedor 
cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. 
Nesse caso, será considerado como lance vencedor apenas o de menor valor. 
 
3.5.4 - Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de 



  
fornecedores diferentes. Nesse caso, a ordem de classificação seguirá a ordem 
cronológica de recebimento dos lances, identificado pelo sistema. 
 
3.5.5 - Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da 
proposta eletrônica apresentada para efeito da classificação final. 
 
3.6 - No caso de desconexão da Cohab Minas, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. A Cohab Minas, quando possível, dará continuidade  ao 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
3.6.1- A Cohab Minas não responderá pela desconexão de qualquer licitante com 
o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão válida da 
sessão do pregão. 
 
3.7- Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens enviadas no sistema ou de sua desconexão. 
 
3.8 - O sistema divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de 05 
(cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
3.9- Cada licitante terá acesso no sistema à documentação de habilitação dos 
demais participantes no certame, para análise.  
 
3.10- MANIFESTAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
3.10.1- Após analisados os documentos de habilitação será concedido o prazo de 
30 minutos para manifestação acerca do interesse dos licitantes em interpor 
recurso contra a decisão da Comissão relativos à Proposta e Habilitação.  
 
3.10.2- Caso haja interesse pela interposição de recurso, a licitação será 
suspensa para a tomada das providências pelos licitantes quanto a apresentação 
de recursos e contrarrazões de recurso, nos termos deste edital. 
 
3.10.3 - Decairá do direito de interpor recurso o licitante que não manifestar seu 
interesse para esse fim no prazo estabelecido no item 3.10.1, acima 
 
3.11- O sistema divulgará o licitante que ofertou a melhor proposta. 
 
3.12- EMPATE  
3.12.1- No caso de empate entre duas ou mais empresas serão utilizados os 
critérios abaixo, na ordem que se encontram: 

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento; 

 
II - os critérios estabelecidos no  § 2o do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de 
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junho de 1993, a saber, se for o caso: 

 - Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 - produzidos no País; 
 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
- produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 
- produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação.   

 
III - sorteio. 

 
4 -  JULGAMENTO 
4.1- O licitante deverá consultar o “Preâmbulo/Informações Específicas” deste 
edital – item JULGAMENTO - para verificar o critério de julgamento. 
 
4.2- No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos. 
 
4.3 – EXAME DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
4.3.1- Encerrada a etapa de lances, a Comissão examinará a aceitabilidade da 
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
4.3.2- Caso não sejam realizados lances ou haja apenas uma proposta, será 
verificado se o preço é compatível com o valor estimado da contratação. 
 
4.4- PROPOSTA INACEITÁVEL/LICITANTE INABILITADO 
4.4.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que 
não atenda às exigências fixadas neste edital e determinar preço manifestamente 
inexequível ou elevado para a execução do objeto desta licitação. 
 
4.4.2- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 
fornecedor não atender às exigências habilitatórias, a Comissão examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
4.4.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
4.4.4- Caso a Comissão entenda que o preço é inexequível, solicitará, juntamente 
com a documentação de habilitação, que o licitante demonstre a exequibilidade 
do preço ofertado. A demonstração deverá ser enviada por meio do endereço 
eletrônico cpl@cohab.mg.gov.br,  
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4.4.4.1- Para a demonstração da exequibilidade do preço ofertado o licitante 
deverá remeter: 
- prova de contratação em vigor, para serviço e com preço semelhante ao ofertado  
neste certame. 
 

4.4.4.2- No caso acima, se necessário, a sessão será suspensa, retornando na 
data e horário estabelecidos pelo Pregoeiro, devendo cada licitante acompanhar 
as mensagens da Comissão no chat, de conformidade com o item 3.7 deste edital. 
 
4.4.4.3- Caso o licitante não atenda à convocação ou não demonstre a 
exequibilidade do preço proposto será desclassificado do certame, sujeitando-se 
às sanções administrativas contidas no Regulamento de Licitações e Contratos 
da Cohab Minas pela não manutenção da proposta. 
 
4.5- NEGOCIAÇÃO 
Após a aplicação do critério de desempate, se houver, poderá a Cohab Minas 
negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
4.6- ELABORAÇÃO DA ATA 
Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível 
para consulta no sistema (Portal de Compras). 
 
5- DO RECURSO ADMINISTRATIVO: 
5.1- Somente será admitido o recurso administrativo, se houver manifestação 
prévia acerca da intenção de recorrer contra a decisão da Comissão Permanente 
de licitação, obedecido o que dispõe o item 3.10 deste edital, nos termos da Lei 
13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas, sendo 
concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação do 
recurso administrativo contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, 
contados da data da intimação do ato.  
 
5.1.1- A intimação do ato ocorrerá exclusivamente conforme estabelece o item 
3.10.1 este edital. 
 
5.2- Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar 
contrarrazões de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do término 
do prazo do recorrente. 
 
5.3- As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser anexadas   
eletronicamente em local indicado no Portal de Compras – MG. 
 

5.4- A Comissão Permanente de Licitação poderá: 
5.4.1- motivadamente, reconsiderar a decisão; 
5.4.2- motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade 
competente. 
 



  
5.5- Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando 
manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão. 
 
5.6 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo a decisão 
comunicada ao recorrente, por escrito. 
 
5.7- Os recursos apresentados em local diverso não serão considerados. 
 

6- DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO/HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante vencedor, com a posterior 
homologação do resultado pela Diretoria Executiva da Cohab Minas. 
 
7- DA CONTRATAÇÃO 
7.1- Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante 
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato conforme 
anexo contido neste edital. 
 
7.1.1- O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de 
habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente. 
 
7.1.2- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 
do contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão 
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 
sujeitando-se o licitante às sanções administrativas previstas no Regulamento de 
Licitações e Contratos da Cohab Minas                                                                                                         
                                                                                                                                                              
7.2- O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora 
deverá firmar o instrumento contratual ou equivalente, dentro do prazo máximo de 
3 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação. 
 
7.3- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 

8-  DO PAGAMENTO: 
8.1- O pagamento será efetuado no prazo e condições contidas no 
“Preâmbulo/Informações Específicas” deste edital. 
 
8.2-  No caso de falha na nota fiscal, a Cohab Minas solicitará sua correção e o 
prazo para o pagamento será contado a partir da data de sua devolução à Cohab 
Minas, devidamente corrigida. 
 
8.3- DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CONTRATANTE: 
8.3.1 – Serão retidos e recolhidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA, em 
razão deste contrato, em nome da CONTRATADA, os valores impostos pelo INSS 
- Instituto de Seguro Social, por meio de suas Ordens de Serviço e/ou Instruções 



  
Normativas em vigor nas datas de cada pagamento, observando-se os 
percentuais e demais critérios previstos nos referidos normativos. 
 
8.3.2 – Para fins do disposto no item anterior a CONTRATADA deverá 
individualizar nas suas faturas os valores referentes à prestação de serviços, 
materiais e equipamentos utilizados. 
 
8.3.3 – A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento dos percentuais, 
alíquotas, fato gerador, base de cálculo e demais critérios referentes às retenções 
exigidas. 
 
8.3.4 - As retenções somente deixarão de ser feitas, enquanto exigíveis, mediante 
apresentação de decisão judicial específica – liminar ou decisão definitiva – em 
favor da CONTRATADA, autorizando a não retenção ou reconhecendo sua não 
obrigatoriedade.  
 
8.4- Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade contratual. 
 
9- DAS RESPONSABILIDADES 
9.1 – A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo uso de marcas e patentes 
sujeitas a “royalties” ou outros encargos semelhantes. 
 
9.2 – Assumirá a CONTRATADA, automaticamente, ao firmar o contrato, 
exclusiva responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos 
serviços e obras contratadas, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de 
qualquer de seus empregados ou prepostos. 
 
9.3- A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos 
estabelecidos no inciso anterior não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, 
razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva para com a CONTRATANTE. 
 
9.4- RESSARCIMENTO À CONTRATANTE 
A CONTRATADA deverá ressarcir a CONTRATANTE quaisquer pagamentos 
feitos a terceiros ou a autoridades federais, estaduais ou municipais, decorrentes 
responsabilidade subsidiária ou solidária da CONTRATANTE, em razão da não 
observância pela CONTRATADA das respectivas obrigações relativas a encargos 
sociais, bem como ao não pagamento de tributos, direitos trabalhistas, que sejam 
atribuíveis a CONTRATADA. 
 
9.5- AÇÕES JUDICIAIS   
Sempre que a CONTRATANTE for citada para participar do pólo passivo de ação, 
cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta pagará ao procurador 
indicado pela CONTRATANTE, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 
do valor atribuído à causa, com honorários mínimos de R$500,00 (quinhentos 
reais), além de reembolsar a CONTRATANTE pelas despesas de locomoção, 



  
hospedagem e alimentação, caso a ação ocorra em Comarca/Vara do interior do 
Estado. 
 
9.5.1- O valor dos honorários e despesas devidos poderá ser deduzido dos 
créditos de qualquer natureza da CONTRATADA junto a CONTRATANTE, pelo 
que a CONTRATADA ao assinar o contrato estará automaticamente autorizando 
a CONTRATANTE a efetuar o pagamento devido em seu nome. 
 
9.5.2- As obrigações da CONTRATADA prevalecerão inclusive após o término do 
contrato, caso em que a CONTRATANTE poderá utilizar-se da caução efetuada, 
se houver, de quaisquer outros créditos da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE ou mesmo recorrer à esfera judicial. 
  
10- CESSÃO DO CONTRATO, SUBCONTRATAÇÃO E EMPREITADA:  
10.1- A CONTRATADA, não poderá ceder, subcontratar ou subempreitar o objeto 
contratual, podendo ser solicitado à CONTRATANTE, mediante justificativa,  a 
cessão, subcontratação ou subempreitada parcial, o que será analisado, a exclusivo 
critério da CONTRATANTE. 
 
10.2- Se a CONTRATANTE for chamada para responder em juízo, de forma 
subsidiária ou solidária, qualquer ação movida contra eventual subempreiteira ou 
fornecedor contratado em desacordo com esta cláusula, igualmente será retida a 
garantia até que sejam regularizados os processos. 
 
11- RESCISÃO: 
11.1- O contrato poderá ser rescindido de acordo com o que prevê a legislação 
pertinente e o Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas.  
 
11.2- A rescisão por conveniência da Cohab Minas será comunicada, por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Serão aplicadas à contratada as sanções administrativas previstas no 
Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas, bem como as multas 
contidas no Preâmbulo/Informações Específicas deste Edital.  
 
13- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
13.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de conformidade 
com o que prevê a Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos da 
Cohab Minas. 
 
14-  FISCALIZAÇÃO:  
14.1- Poderá haver a fiscalização, pela CONTRATANTE, dos serviço executados 
pela CONTRATADA, por meio de seus serviços próprios de engenharia ou 
terceirizados, devendo a CONTRATADA facilitar, de modo amplo e completo, a 
ação dos fiscais.   
 
 



  
14.2 – A CONTRATADA obriga-se a:  
a- Permitir e facilitar a inspeção e fiscalização dos serviços, pela CONTRATANTE, 
prestando informações e esclarecimentos solicitados. 
b- Participar à Fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de 
qualquer fato ou condição que  possa atrasar  ou  impedir a  conclusão dos  
serviços, indicando as medidas para corrigir a situação. 
c - Comunicar ao Fiscal, por escrito, sem prejuízo de suas responsabilidades, 
qualquer anormalidade verificada durante a execução dos trabalhos, denunciando, 
inclusive, qualquer fato que possa resultar risco ou comprometer a qualidade desses.      
 
15- MATRIZ DE RISCO: 
15.1-  Acontecimentos relativos à álea ordinária ou empresarial - risco que todo 
empresário corre como resultado da própria flutuação do mercado – sendo 
previsíveis, serão de inteira responsabilidade da contratada, ainda que a proposta 
seja formulada por pessoa física. 
 
15.2- Alterações de preços (acréscimos), porventura ocorridos nas despesas 
diretas e/ou indiretas incidentes na execução do objeto desta licitação, serão de 
responsabilidade do contratada. 
 
15.3- Não será atendido pedido de revisão do valor proposto ou contratual com 
justificativa de incidência de despesas não previstas pelo contratado. 
 
15.4- CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
15.4.1- O pedido de revisão do valor contratual para despesas decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior somente será considerado pela Cohab Minas 
quando o valor impactar inquestionavelmente o avençado. 
 
15.4.2.- A prorrogação do prazo de entrega dos trabalhos somente será aceita 
pela Cohab Minas no caso de caso fortuito ou força maior, devendo, no entanto, 
a contratada, tomar todas as providências para solucionar as questões 
decorrentes e minimizar o atraso.  
 
15.4.3- Os meios de prova de ocorrência de força maior ou caso fortuito serão 
aqueles declarados por entidades Públicas ou Órgãos Governamentais, ou 
constantes de publicação ou notícia na qual esteja confirmada a declaração de força 
maior ou caso fortuito através dos meios disponíveis, tais como jornal, revista ou em 
certificado emitido por uma companhia de seguro. 
 
15.4.4- As obrigações trabalhistas decorrentes de ação judicial ou não é 
responsabilidade exclusiva da contratada. Caso a Cohab Minas seja compelida a 
assumir judicialmente encargo trabalhistas, será considerado como falha 
contratual, prevista no Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas, 
inclusive com pena de impedimento de participar e contratar com a Cohab Minas. 
 
15.4.5- O licitante deverá apresentar declaração de vistoria ao local onde serão 
executados os trabalhos, devendo consultar a Cohab Minas acerca de quaisquer 
dúvidas sobre o objeto desta licitação. Não será aceita reclamação sobre o 



  
desconhecimento dos trabalhos a serem realizados, bem como solicitação de 
acréscimo no valor proposto. 
 
16- DISPOSIÇÕES FINAIS: 
16.1- Os casos omissos e/ou não previstos neste edital serão resolvidos pela 
Cohab Minas. 
 
16.2- Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após 
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de seu 
desconhecimento. 
 
16.3- A Comissão, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar 
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, acessível a todos os interessados. 
 
16.4- A Cohab Minas poderá, a qualquer época, proceder as diligências que julgar 
necessárias para o julgamento dessa licitação, podendo, para tanto, exigir 
documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação. 
 
16.5- Em caso de divergência entre o edital disponibilizado na sede da Cohab 
Minas e o disponibilizado na Internet, prevalecerá o primeiro, com as respectivas 
assinaturas. 
 
16.6- O contratado deverá manter todas as condições de habilitação exigidas 
neste certame durante o período de vigência do contrato 
 
Belo Horizonte,  05  de novembro de 2018. 
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ANEXO I 

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EMISSÃO DO CRC-COHAB 
MINAS, EXIGIDO PARA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO:  

 
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

1.1- Documento de identificação do responsável pela assinatura do contrato e, se for o 
caso, procuração. 
 

1.2- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual. 
 

1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração ou instrumento 
consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de publicação no Diário 
Oficial da ata da assembleia que aprovou o estatuto em vigor, bem como ata da 
assembleia que elegeu sua Diretoria e termo de sua posse. 
1.3.1- Caso tenha ocorrido modificação na razão social do licitante, no período 
compreendido entre o contrato social e a última alteração contratual apresentar, também, 
tal alteração devidamente registrada. 
 

1.4- Decreto de autorização, no caso 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. 

 

2 - REGULARIDADE FISCAL 

2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 

2.2-  Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
 

2.3- Prova de regularidade relativa aos Débitos Tributários Estaduais da sede do licitante. 
 

2.4- Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal da sede do licitante. 
 

2.5- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF. 
 

2.6- Pequena ou Microempresa 
2.6.1- A Pequena ou microempresa deverá apresentar toda a documentação relativa à 
comprovação da regularidade fiscal, no entanto, havendo alguma restrição em sua 
comprovação, assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a pequena ou microempresa for declarada vencedora 
do certame, para a devida e necessária regularização; 
 

2.6.2 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos 
de negativas; 
 

2.6.3 - O prazo previsto no item 2.6.1, acima, poderá ser prorrogado por igual período, 
se requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Cohab Minas. 
 

2.6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará a decadência 
do direito à contratação. 
 

3- REGULARIDADE TRABALHISTA 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, atualizada, 
como prova de inexistência de débitos inadimplidos. 



  
4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1- Registro ou inscrição do licitante perante o Conselho Regional competente,  em vigor. 
 

4.2- CAPACIDADE TÉCNICA: 
4.2.1- Se licitante for PESSOA JURÍDICA: deverá possuir em seu quadro societário ou 
quadro permanente de pessoal Geólogo(a) ou Engenheiro(a) com especialidade em 
Geotecnia, devendo ser apresentado, em nome do profissional, atestado, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado de elaboração de laudo de avaliação e 
elaboração de proposições de intervenções para a prevenção e o controle de riscos 
geotécnicos para fins de Regularização Fundiária, juntamente com a   Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro e Responsabilidade Técnica – RRT; ou 
 

4.2.2- se licitante for PESSOA FÍSICA: deverá ser Geólogo (a) ou Engenheiro (a) com 
especialidade em geotecnia e apresentará o atestado em nome do licitante, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado de elaboração de laudo de avaliação e 
elaboração de proposições de intervenções para a prevenção e o controle de riscos 
geotécnicos para fins de Regularização Fundiária, juntamente com a ART ou  RRT. 
 
4.2.3- Se licitante for PESSOA JURÍDICA, deverá comprovar o vínculo do profissional 
com o licitante da seguinte forma: 

 se o profissional pertencer ao seu quadro societário: será feita a conferência por meio 
do contrato social ou sua alteração, se sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, a conferência será feita através da publicação no Diário Oficial 
da ata da Assembleia que elegeu sua Diretoria; 

 se o profissional pertencer ao seu quadro permanente de empregados: apresentar 
cópia autenticada da Ficha de Registro de Empregados ou da folha do Livro de 
Empregados.  

 
4.2.1.2.1- Caso apresente cópia da folha do Livro de Empregados,  apresentará, 
posteriormente,  o livro original para conferência pela Assessoria de Apoio à Licitação da 
Cohab Minas. 
NÃO SERÁ ACEITA CÓPIA, AINDA QUE AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EM 
SUBSTITUIÇÃO AO LIVRO ORIGINAL. 
 

6 – ESCLARECIMENTOS 

66..11--  AAss  oorriieennttaaççooeess  ppaarraa  aa  iinnssccrriiççããoo    nnoo    CCRRCC--  CCoohhaabb  MMiinnaass  ppooddeerr  ããoo  sseerr  oobbttiiddaass  nnoo  ssiittee  

wwwwww..ccoohhaabb..mmgg..ggoovv..bbrr  ––  lliinnkkss::  LLiicciittaaççõõeess  ee  CCoonnttrraattooss  ––  LLiicciittaaççõõeess  ––  CCaaddaassttrree  ssuuaa  

eemmpprreessaa,,  ddeevveennddoo  oo  iinntteerreessssaaddoo  aapprreesseennttaarr  ooss  ddooccmmeennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  nneessttee  aanneexxoo..  
  

66..22--  OOss  ddooccuummeennttoo  ddeevveerrããoo  rreeffeerriirr--ssee  aappeennaass  aa  uummaa  ddaass  ffiilliiaaiiss  oouu  aappeennaass  àà  eemmpprreessaa  

mmaattrriizz,,  oouu  sseejjaa,,  ooss  ddooccuummeennttooss  aapprreesseennttaaddooss  ddeevveerrããoo  rrrreeffeerriirr--ssee  aa  uumm  mmeessmmoo  CCNNPPJJ//MMFF,,  

oo  qquuaall  ccoorrrreessppoonnddeerráá  ààqquueellee  ccoonnssttaannttee  ddaa  pprrooppoossttaa,,  àà  eexxcceeççããoo  ddooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  ssóó  

ppoossssaamm  sseerr  ffoorrnneecciiddooss  ppoorr  eemmpprreessaa  mmaattrriizz,,  ssoobb  ppeennaa  ddee  iinnaabbiilliittaaççããoo  oouu  ddeessccllaassssiiffiiccaaççããoo..  

  

66..33--  OO  lliicciittaannttee  ddeevveerráá  aapprreesseennttaarr  ccóóppiiaa  aauutteennttiiccddaa  ssoommeennttee  ddee  ddooccuummeennttooss  nnããoo  eemmiittiiddooss  

nnaa  wweebb..

http://www.cohab.mg.gov.br/


  

MODELO 1 - CARTA PROPOSTA  

 
(PESSOA JURÍDICA) 

 
Local e data 
(a data deverá coincidir com a marcada neste edital para entrega das propostas). 

 
Cohab Minas 
At. Comissão Permanente de Licitação 
Belo Horizonte - MG 
 
REF.:  LICITAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Encaminhamos nossa proposta referente à Licitação Eletrônica Cohab Minas 006/2018 para a 
execução dos serviços de elaboração de Laudo de Avaliação de Risco Geológico – Geotécnico 
e Prevenção de Controle de Risco de Inundação, a ser realizado no Bairro Élisson Prieto, 
popularmente conhecido como Ocupação do Glória, situado às margens da BR 050, na zona 
leste do município de Uberlândia/MG . 
 
O valor de nossa proposta para a execução dos serviço objeto da Licitação Eletrônica Cohab 
Minas 006/2018 é de R$ ................................(....................................................................), 
incluídas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente à perfeita execução do objeto 
da licitação. 
 
Declaramos  que o(s) profissional(is), detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional que possibilitou(aram) a nossa participação nesta licitação participará(ão) da 
equipe técnica para a execução das obras  objeto da licitação. 
 
Declaramos que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos. 
 
(OBS.: caso seja necessário completar com a ressalva: 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz) 
 
Declaramos, ainda, que estamos cientes e plenamente  de acordo com todas as condições 
contidas no edital de Licitação Eletrônica Cohab Minas 006/2018 e que recebemos da Cohab 
Minas todas as informações necessárias à formulação de nossa proposta. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
Atenciosamente, 
 

_________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

_________________________________________________________________ 

NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 
 



  
MODELO 1 - CARTA PROPOSTA  

 
(PESSOA FÍSICA) 

 
Local e data 
(a data deverá coincidir com a marcada neste edital para entrega das propostas). 

 
Cohab Minas 
At. Comissão Permanente de Licitação 
Belo Horizonte - MG 
 
REF.:  LICITAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Encaminho minha proposta referente à  Licitação Eletrônica Cohab Minas 006/2018 para a 
execução dos serviços de elaboração de Laudo de Avaliação de Risco Geológico – Geotécnico 
e Prevenção de Controle de Risco de Inundação, a ser realizado no Bairro Élisson Prieto, 
popularmente conhecido como Ocupação do Glória, situado às margens da BR 050, na zona 
leste do município de Uberlândia/MG . 
 
O valor da proposta para a execução do serviço objeto da Licitação Eletrônica Cohab Minas 
006/2018 é de R$ ................................(.............................................................), incluídas todas 
as despesas incidentes direta ou indiretamente à perfeita execução do objeto da licitação. 
 
Declaro que estou ciente e plenamente  de acordo com todas as condições contidas no edital 
de Licitação Eletrônica Cohab Minas 006/2018 e que recebi da Cohab Minas todas as 
informações necessárias à formulação de minha proposta. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
Atenciosamente, 
 
_________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

_________________________________________________________________ 

NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

MODELO 2 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

 

PESSOA JURÍDICA 

  

(Local e data) 

Cohab Minas 

At. Comissão Permanente de Licitação 

BELO HORIZONTE – MG 

 

REF.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018  

 

Prezados Senhores, 

 

O licitante ......................................................................, por ser representante legal 
....................................................................., documento de identidade nº 
.........................., expedido por ............................................, declara, para fins de 
participação na Licitação Eletrônica Cohab Minas 006/2018, destinada à prestação dos 
serviços de elaboração de  Laudo de Avaliação de Risco Geológico – Geotécnico e 
Prevenção de Controle de Risco de Inundação - apresentando medidas, proposições 
e sugestões necessárias para intervenções estruturais, no assentamento como um 
todo, a ser realizado no Bairro Élisson Prieto, popularmente conhecido como 
Ocupação do Glória, situado às margens da BR 050, na zona leste do município de 
Uberlândia/MG, que visitamos o local onde serão executados os trabalhos objeto da 
licitação e estamos cientes de todas as condições que envolvem os serviços. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
______________________________________________________________ASSIN
ATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
 
 

 
 

 



  
MODELO 2 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO 

 

PESSOA FÍSICA 

  

(Local e data) 

Cohab Minas 

At. Comissão Permanente de Licitação 

BELO HORIZONTE – MG 

 

REF.: LICITRAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018  

 

Prezados Senhores, 

 

O licitante ......................................................................, documento de identidade nº 
.........................., expedido por ............................................, declara, para fins de 
participação na Licitação Eletrônica Cohab Minas 006/2018, destinada à prestação dos 
serviços de elaboração de  Laudo de Avaliação de Risco Geológico – Geotécnico e 
Prevenção de Controle de Risco de Inundação - apresentando medidas, proposições 
e sugestões necessárias para intervenções estruturais, no assentamento como um 
todo, a ser realizado no Bairro Élisson Prieto, popularmente conhecido como 
Ocupação do Glória, situado às margens da BR 050, na zona leste do município de 
Uberlândia/MG, que visitou o local onde serão executados os trabalhos objeto da 
licitação e está ciente de todas as condições que envolvem os serviços. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
______________________________________________________________ASSIN
ATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
 

 

 

 

 



  
MODELO 3 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

(A ser apresentada somente pelo licitante, PESSOA JURPÍDICA, vencedor após o resultado da licitação  

 
 
 
Local e data 
(a data deverá coincidir com a marcada neste edital para entrega das propostas). 

 
COHAB MINAS 
At. Comissão Permanente de Licitação 
BELO HORIZONTE/MG 
 
REF.:  LICITAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Os sócios da sociedade empresária ..................... declaram conhecer os efeitos obrigacionais 
da Súmula 331-IV do TST em relação à mão de obra empregada na edificação do objeto 
contratual. 
 
Diante da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, obrigam-se a defender 
permanentemente a exclusão da Cohab Minas de qualquer processo que lhe seja movido 
com fundamento na citada Súmula e a pagar integralmente as execuções ou os acordos que 
sejam finalizados, ficando desde já cientes de que poderão responder com seus bens 
particulares nos casos permitidos pela lei civil. 

 
SÚMULA 331 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 
serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 
administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de 
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e 
constem também do título executivo judicial. 

 
 
Belo Horizonte, . 
 
 
NOME/ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS DA CONTRATADA 

 

 

 

 

ESTE MODELO DEVERÁ SER COPIADO EM 
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 



  
MODELO 4 

 
RELAÇÃO DE SÓCIOS, DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE PESSOAL E CONTADOR DO 
LICITANTE 

(A ser apresentada somente pelo licitante vencedor, PESSOA JURÍDICA, após o resultado da licitação) 

 
 

 

Local e data 
 
COHAB MINAS 
At. Comissão Permanente de Licitação 
BELO HORIZONTE/MG 
 
REF.:  LICITAÇÃO ELETRÔNICA COHAB MINAS 006/2018 
 
Prezados Senhores, 

 
Estamos remetendo a relação dos sócios, do responsável pela área de pessoal e 
contador responsável pela escrituração da sociedade: 
 
1- SÓCIOS: 
1.1- NOME COMPLETO: _________________________________________ 
     CPF SOB O Nº: ______________________________________________ 
     DOC DE IDENTIDADE Nº: ______________________________________ 
     PROFISSÃO: ________________ ESTADO CIVIL: ___________________ 
     ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: __________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) _______  
     TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________    

 
 

1.2- NOME COMPLETO: __________________________________________ 
     CPF SOB O Nº: _______________________________________________ 
     DOC DE IDENTIDADE Nº: _______________________________________ 
     PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: ______________ 
     ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: __________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) ______ 
     TELEFONE COMERCIAL: (_____) ____________________  
 
1.3- NOME COMPLETO: __________________________________________ 
     CPF SOB O Nº: ______________________________________________ 
     DOC DE IDENTIDADE Nº: ______________________________________ 
     PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: _____________ 
     ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: _________________________ 
    _____________________________________________________________ 
    TELEFONE RESIDENCIAL(____)___________ CELULAR: (____) _______  

ESTE MODELO DEVERÁ SER 
COPIADO EM PAPEL TIMBRADO DO 
LICITANTE 



  
     TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________    
 
2- RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE PESSOAL DA SOCIEDADE 
NOME COMPLETO: ______________________________________________ 
CPF SOB O Nº: __________________________________________________ 
DOC DE IDENTIDADE Nº: _________________________________________ 
 PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: ________________ 
 ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ____________________________ 
  _______________________________________________________________ 
TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) _________ 
 TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________   

 
 

3- CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO DA SOCIEDADE 
NOME COMPLETO: ___________________________________________ 
CPF SOB O Nº: __________________________________________________ 
DOC DE IDENTIDADE Nº: _________________________________________ 
 PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: ________________ 
 ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ____________________________ 
  _______________________________________________________________ 
TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) _________ 
 TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GAC N° XXXXXXXXX QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 
COHAB MINAS E A ...................................... DECORRENTE DA LICITAÇÃO 
XXXXXXXX – LEI FEDERAL 13.303/2016 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. 

 
Construtora XXXXXXXXXXXXXX com sede na Rua/Av XXXXXXX, n° XX, Bairro 
XXXXXX, Município XXXXXXXXX, CEP XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
XXXXXXXXXXX, representada por seu (função) XXXXXXX, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador do RG n°, expedido pela SSP/XX, inscrito no CPF sob o nº, 
residente e domiciliado à XXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE e a 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COHAB MINAS, 
sociedade anônima de economia mista estadual, com sede na Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, n° 4001, Edifício Gerais – 
14º andar – Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, CEP 31.630-901, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.161.837/0001-15, doravante denominada CONTRATADA, 
representada por seu Presidente, ......................................, e por seu Diretor ............, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assessoramento, 
conforme cláusulas e condições abaixo previamente entendidas e expressamente 
aceitas. 
 
PRIMIRA – OBJETO 
É objeto deste contrato a prestação dos serviços de elaboração de  Laudo de Avaliação 
de Risco Geológico – Geotécnico e Prevenção de Controle de Risco de Inundação - 
apresentando medidas, proposições e sugestões necessárias para intervenções 
estruturais, no assentamento como um todo. O serviço será realizado no Bairro Élisson 
Prieto, popularmente conhecido como Ocupação do Glória, situado às margens da BR 
050, na zona leste do município de Uberlândia/MG , objetivando: 
 
1.1 -  viabilizar a manutenção da ocupação já consolidada e existente, especialmente 
ao longo da faixa ‘non aedificandi” de 15,00 m (quinze metros) ao longo da BR 050 e; 
 
1.2- subsidiar a documentação a ser entregue à Prefeitura Municipal de Uberlândia para 
aprovação do parcelamento do Assentamento do Glória, visando sua Regularização 
Fundiária. 
 
1.3- O laudo, que deverá apresentar as medidas e proposições necessárias para se 
consolidar e manter a ocupação existente no Assentamento, de acordo com os 
seguintes objetivos específicos:  
 
a- identificar evidências de áreas de risco geológico-geotécnico;  

 
b- analisar os condicionantes geológico-geotécnicos e ocupacionais que as 
determinam;  

 
c- avaliar a probabilidade de ocorrência de processos geológicos e hidrológicos que 
possam afetar a segurança das pessoas; 



  
  

d- delimitar os setores dos terrenos que possam ser afetados por cada um dos 
processos destrutivos potenciais identificados; 

 
e- executar investigações geológico-geotécnicas de superfície, buscando identificar 
condicionantes dos processos de instabilização, existência de agentes 
potencializadores e evidências de instabilidade ou indícios do desenvolvimento de 
processos destrutivos.  
 
1.4- PRODUTOS: 
As análises devem seguir a lógica de criar condições de manter e viabilizar a 
manutenção da ocupação existente e consolidada no aassentamento. Para isso, os 
produtos devem ser entregues por meio de relatórios, entregues nos formatos digitais 
em texto e mapas em DWG, com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), 
contento os seguintes conteúdos: 
 
a - Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e 
de inundações. 
 
b- Realização do diagnóstico geológico, geotécnico, de suscetibilidade e risco 
geológico, nas áreas ocupadas e não ocupadas, com avaliação do grau de 
risco/suscetibilidade, mas principalmente da aptidão à regularização. 

 
c- Avaliação da suscetibilidade à deflagração de processos geodinâmicos nos trechos 
não ocupados para a determinação das áreas com baixa ou inexistente aptidão a 
regularização. 

 
d Avaliação da suscetibilidade/risco a ocorrência de alagamentos e inundações.  

 
e- Mapeamento com a localização das manchas de diferentes níveis de risco 
encontrados e delimitação das áreas consolidadas, consolidáveis com intervenções 
estruturantes e não consolidáveis ou consolidáveis com grandes intervenções 
estruturais. 

 
f- Quando necessário, sugestão/indicação das intervenções estruturais necessárias 
para eliminação do risco geológico e hidrológico e consequente regularização das áreas 
classificadas como consolidáveis com intervenções, contemplando, apenas, a 
indicação de tipologias de obras que levem em consideração a aderência destas, com 
os processos geodinâmicos passíveis de deflagração. 
 
SEGUNDA: LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE EXECUÇÃO  DO SERVIÇO E DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
2.1- Todos os produtos objeto deste contrato deverão ser entregues no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, firmado pela 
Cohab Minas, podendo ser prorrogado por motivo devidamente justificado e aceitos 
pela Cohab Minas. 
 
 



  
2.2- ENDEREÇO PARA ENTREGA: 
A contratada deverá entregar o serviço objeto deste contrato à Gerência de Patrimônio 
e Regularização Fundiária da Cohab Minas, em sua sede, localizada na Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – 
Prédio Gerais – 14º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG. 
 
2.3- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O prazo de vigência contratual corresponderá ao prazo de execução dos serviços 
objeto deste edital, acrescido de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por motivo 
devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Cohab Minas. 
 
TERCEIRA: PREÇO: 
3.1- A Contratante pagará à Contratada o valor global de  R$ ....................... 
(.........................)..  
 
3.2 - No preço proposto estão incluídas todas as despesas incidentes direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços objeto deste contrato, tais como, tributos, mão 
de obra, deslocamentos, encargos sociais, materiais, equipamento, enfim, todas as 
despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços. 
 
QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1- O pagamento dos serviços, objeto deste contrato, será realizado pela Contratante 
com recursos do Fundo Especial, instituído “sob gestão da Cohab Minas, para 
recolhimento de recursos financeiros destinados a auxiliar o custeio das despesas para 
implantação da infraestrutura essencial e construção dos equipamentos públicos do 
núcleo urbano informal consolidado na área do Triângulo do Glória”, conforme 
estabelece o item 3.2.6, do Termo de Compromisso assinado em 14 de  Minas Gerais 
– MPMG, Universidade  Federal de Uberlândia – UFU, Estado de Minas Gerais, Cohab 
Minas,  Município de Uberlândia, Associação de Moradores do Bairro Élisson Prieto e 
Defensoria Pública da União - DPU. 
 

4.2- O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: 
 
4.2.1 -  30% (trinta por cento) do valor proposto, após a entrega de um plano de 
trabalho, uma semana após a assinatura do contrato; 
 
4.2,2 – 70% (setenta por cento) na entrega final de todos os produtos citados no 
Preâmbulo/Informações Específicas deste edital - item PRODUTOS. 
 
4.2.4-  No caso de falha na nota fiscal, a Cohab Minas solicitará sua correção e o prazo 
para o pagamento será contado a partir da data de sua devolução à Cohab Minas, 
devidamente corrigida. 
 
4.2.5- DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CONTRATANTE: 
4.2.5.1 – Serão retidos e recolhidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA, em 
razão deste contrato, em nome da CONTRATADA, os valores impostos pelo INSS - 
Instituto de Seguro Social, por meio de suas Ordens de Serviço e/ou Instruções 
Normativas em vigor nas datas de cada pagamento, observando-se os percentuais e 



  
demais critérios previstos nos referidos normativos. 
 
4.2.5.2 – Para fins do disposto no item anterior a CONTRATADA deverá individualizar 
nas suas faturas os valores referentes à prestação de serviços, materiais e 
equipamentos utilizados. 
 
4.2.5.3 – A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento dos percentuais, alíquotas, 
fato gerador, base de cálculo e demais critérios referentes às retenções exigidas. 
 
4.2.5.4 - As retenções somente deixarão de ser feitas, enquanto exigíveis, mediante 
apresentação de decisão judicial específica – liminar ou decisão definitiva – em favor 
da CONTRATADA, autorizando a não retenção ou reconhecendo sua não 
obrigatoriedade.  
 
4.3- Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade contratual. 
 
QUINTA:  REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL 
O valor proposto será fixo e irreajustável. 
 
SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES 
6.1 – Assumirá a CONTRATADA, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva 
responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por 
acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços e obras 
contratadas, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus 
empregados ou prepostos. 
 
6.2- A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos no 
inciso anterior não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a contratada renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com a 
CONTRATANTE. 
 
6.3- RESSARCIMENTO À CONTRATANTE 
A CONTRATADA deverá ressarcir a CONTRATANTE quaisquer pagamentos feitos a 
terceiros ou a autoridades federais, estaduais ou municipais, decorrentes 
responsabilidade subsidiária ou solidária da CONTRATANTE, em razão da não 
observância pela CONTRATADA das respectivas obrigações relativas a encargos 
sociais, bem como ao não pagamento de tributos, direitos trabalhistas, que sejam 
atribuíveis a CONTRATADA. 
 
6.4- AÇÕES JUDICIAIS   
Sempre que a CONTRATANTE for citada para participar do pólo passivo de ação, cuja 
responsabilidade seja da CONTRATADA, esta pagará ao procurador indicado pela 
CONTRATANTE, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído à 
causa, com honorários mínimos de R$500,00 (quinhentos reais), além de reembolsar a 
CONTRATANTE pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação, caso a 
ação ocorra em Comarca/Vara do interior do Estado. 
 



  
6.4.1- O valor dos honorários e despesas devidos poderá ser deduzido dos créditos de 
qualquer natureza da CONTRATADA junto a CONTRATANTE, pelo que a 
CONTRATADA ao assinar o contrato estará automaticamente autorizando a 
CONTRATANTE a efetuar o pagamento devido em seu nome. 
 
6.4.2- As obrigações da CONTRATADA prevalecerão inclusive após o término do 
contrato, caso em que a CONTRATANTE poderá utilizar-se da caução efetuada, se 
houver, de quaisquer outros créditos da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou 
mesmo recorrer à esfera judicial. 
 
SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1- Poderá haver a fiscalização, pela CONTRATANTE, dos serviço executados pela 
CONTRATADA, por meio de seus serviços próprios de engenharia ou terceirizados, 
devendo a CONTRATADA facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos fiscais.   
 
7.2 – A CONTRATADA obriga-se a:  
a- Permitir e facilitar a inspeção e fiscalização dos serviços, pela CONTRATANTE, 
prestando informações e esclarecimentos solicitados. 
b- Participar à Fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer 
fato ou condição que  possa atrasar  ou  impedir a  conclusão dos  serviços, indicando 
as medidas para corrigir a situação. 
c - Comunicar ao Fiscal, por escrito, sem prejuízo de suas responsabilidades, qualquer 
anormalidade verificada durante a execução dos trabalhos, denunciando, inclusive, 
qualquer fato que possa resultar risco ou comprometer a qualidade desses.      
 
OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
8.1 -– A CONTRATADA deverá aplicar rigorosamente as normas e instrumentos 
coletivos do trabalho aos seus empregados. 
 
8.2 – Cabe à CONTRATADA promover a vedação, sinalização e proteção da obra, 
conforme o plano de segurança elaborado segundo as normas de Segurança do 
Trabalho, bem como a afixação de placa com seus indicadores. 
 
NONA – DAS AÇÕES JUDICIAIS 
9.1. - Sempre que a CONTRATANTE for citada para participar do polo passivo de ação, 
cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta pagará ao procurador indicado pela 
CONTRATANTE, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído à 
causa, com honorários mínimos de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de reembolsar 
a CONTRATANTE pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação, caso a 
ação ocorra em Comarca/Vara do interior do Estado. 
 
9.2- O valor dos honorários e despesas devidos poderá ser deduzido dos créditos de 
qualquer natureza da CONTRATADA junto a CONTRATANTE, pelo que a 
CONTRATADA ao assinar o contrato estará automaticamente autorizando a 
CONTRATANTE a efetuar o pagamento devido em seu nome. 
 
9.3- Estas obrigações da CONTRATADA prevalecerão, inclusive, após o término do 
contrato, caso em que a CONTRATANTE poderá utilizar-se da garantia efetuada, de 



  
quaisquer outros créditos da CONTRATADA junto à CONTRATANTE ou mesmo 
recorrer à esfera judicial e propor à autoridade competente a inclusão da 
CONTRATADA no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual”, após o devido processo administrativo punitivo 
 
DÉCIMA – SANÕES ADMINISTRATIVAS 
Além das sanções administrativas contidas no Regulamento de Licitações e Contratos 
da Cohab Minas e legislação pertinente, poderá ser aplicada à contratada as seguintes 
multas: 
 
10.1- 2% (dois por cento) sobre o valor do serviço prestado caso incorra nas condições 
previstas nos incisos VI, VII e VIII do art. 111 do Regulamento de Licitações e Contratos 
da Cohab Minas (falhar na execução do contrato; fraudar na execução do contrato e 
comportar-se de modo inidôneo, respectivamente). 
 
10.2- 2% (dois por cento) sobre o saldo financeiro a receber em caso de atraso 
injustificado na entrega do serviço objeto deste edital. 
 
 

DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO DO CONTRATO, SUBCONTRATAÇÃO:  
11.1- A CONTRATADA, não poderá ceder ou subcontratar o objeto contratual, podendo 
ser solicitado à CONTRATANTE, mediante justificativa,  a subcontratação parcial de 
serviços objeto deste contrato, o que será analisado, a exclusivo critério da 
CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO: 
12.1- O contrato poderá ser rescindido de acordo com o que prevê a legislação 
pertinente e o Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas.  
 
12.2- A rescisão por conveniência da Cohab Minas será comunicada, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

DÉCIMA TEREIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Serão aplicadas à contratada as sanções administrativas previstas no Regulamento de 
Licitações e Contratos da Cohab Minas, bem como as multas contidas no 
Preâmbulo/Informações Específicas deste Edital.  
 
DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de conformidade com o que 
prevê a Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas. 
 
DÉCIMA QUINTA  - REGIME LEGAL: 
Esta licitação reger-se-á pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 13.303/2916, 
Regulamento de Licitações da Cohab Minas, pelas  normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas neste contrato. 
 
DÉCIMA SEXTA – MATRIZ DE RISCO: 
16.1-  Acontecimentos relativos à álea ordinária ou empresarial - risco que todo empresário 



  
corre como resultado da própria flutuação do mercado – sendo previsíveis, serão de inteira 
responsabilidade da contratada, ainda que a proposta seja formulada por pessoa física. 
 
16.2- Alterações de preços (acréscimos), porventura ocorridos nas despesas diretas 
e/ou indiretas incidentes na execução do objeto desta licitação, serão de 
responsabilidade do contratada. 
 
16.3- Não será atendido pedido de revisão do valor proposto ou contratual com 
justificativa de incidência de despesas não previstas pelo contratado. 
 
16.4- CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
16.4.1- O pedido de revisão do valor contratual para despesas decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior somente será considerado pela Cohab Minas quando o valor 
impactar inquestionavelmente o avençado. 
 
16.4.2.- A prorrogação do prazo de entrega dos trabalhos somente será aceita pela 
Cohab Minas no caso de caso fortuito ou força maior, devendo, no entanto, a 
contratada, tomar todas as providências para solucionar as questões decorrentes e 
minimizar o atraso.  
 
16.4.3- Os meios de prova de ocorrência de força maior ou caso fortuito serão aqueles 
declarados por entidades Públicas ou Órgãos Governamentais, ou constantes de 
publicação ou notícia na qual esteja confirmada a declaração de força maior ou caso 
fortuito através dos meios disponíveis, tais como jornal, revista ou em certificado emitido 
por uma companhia de seguro. 
 
16.4.4- As obrigações trabalhistas decorrentes de ação judicial ou não é 
responsabilidade exclusiva da contratada. Caso a Cohab Minas seja compelida a 
assumir judicialmente encargo trabalhistas, será considerado como falha contratual, 
prevista no Regulamento de Licitações e Contratos da Cohab Minas, inclusive com 
pena de impedimento de participar e contratar com a Cohab Minas. 
 
16.4.5- O licitante deverá apresentar declaração de vistoria ao local onde serão 
executados os trabalhos, devendo consultar a Cohab Minas acerca de quaisquer 
dúvidas sobre o objeto desta licitação. Não será aceita reclamação sobre o 
desconhecimento dos trabalhos a serem realizados, bem como solicitação de 
acréscimo no valor proposto. 
 
DÉCIMA SÉTIMA – DO ENDEREÇO DE ELEIÇÃO 
17.1 – Fica o endereço da Contratada e de seus sócios administradores indicado no 
preâmbulo do presente contrato eleito como o local para citações, intimações e 
comunicações, sejam judiciais ou administrativas, destinadas à Contratada em todos 
os assuntos e eventuais notificações e processos judiciais decorrentes desse contrato, 
sendo o envio ou a tentativa de entrega nos referidos endereços suficiente para a 
validade do ato.  
 
17.2 – Indica a Contratada o endereço eletrônico indicado na alínea “a” abaixo, o qual 
poderá ser utilizado, a critério da Contratante como meio hábil a promover citações, 



  
notificações e comunicações de qualquer processo, ato ou ação judicial ou extrajudicial, 
servindo o comprovante de envio para a validade do ato, o que se faz com base na 
autonomia de vontade das partes e no disposto no artigo 190 da Lei Federal 13.105 de 
2015: a) ......................................................... 
 
17.3 – A modificação dos referidos endereços deverá ser formalmente comunicada à 
Contratante, o que se faz com base na autonomia de vontade das partes e no disposto 
no artigo 190 da Lei Federal 13.105 de 2015, sendo que o descumprimento dessa 
obrigação importará em presunção de recebimento, conhecimento e ciência e importará 
na validade dos atos. 
 
DÉCIMA  OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO DE DADOS SOCIETÁRIOS 
18.1 – A contratada, seus sócios e administradores se obrigam, pessoal e 
solidariamente, a informar à Contratante toda e qualquer alteração do quadro societário 
e/ou constituição da Contratada, bem como informar eventual modificação dos 
representantes e/ou pessoas com poder de administração ou redução do seu capital 
social. 
 
18.2 – A obrigação acima é pessoal, intransferível e solidária entre os indicados no 
caput. 
 
18.3 – Independentemente da existência de culpa ou dolo, a omissão da informação 
constitui descumprimento contratual e elide a limitação de responsabilidade, em 
especial as descritas no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 50, ambos do 
Código Civil de 2002. 
 
18.4 – A obrigação acima não se aplica à Contratante, pois as modificações descritas 
no caput com relação a esta sociedade de economia mista, para ter validade, devem 
ser necessariamente publicadas no Diário Oficial do Estado, ato pelo qual é dada a 
devida e suficiente publicidade. 
 
DÉCIMA  NONA - DO FORO  
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, para solução de qualquer 
pendência deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 

Belo Horizonte,                               . 
 
 

 
P/ CONTRATANTE –  

 
 

P/ CONTRATADA –  
 
TESTEMUNHAS:  


