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PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022 

CREDENCIMENTO Nº 005/2022 

CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

1 PREAMBULO 

1.1 O MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO/SC, pessoa jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ sob n.° 

83.102.525/0001-65 e com sede administrativa a Rua Alfredo Becker n.° 385 – Centro – Cep: 89.380-000, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA, torna público, para conhecimento 

dos Microempreendedores Individuais interessados, o presente Edital de Chamamento Público para fins de Credenciamento, 

objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro, Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem com 

qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, pelo 

período de 12 meses, a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial dos Municípios e no site 

www.montecastelo.sc.gov.br, link licitações, a título precário e sem vínculo empregatício sendo que o prestador de serviço 

não é exclusivo do município, nos termos e condições constantes neste Edital e na Lei n. 8.666/1993. 

2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual 

contratação de serviços de: Pedreiro, Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a 

serem executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, 

recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões,  conforme 

Termo de Referência – Anexo I. 

3 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

3.1 As despesas provenientes da execução do objeto deste Contrato correrão por conta de Dotação Orçamentária do Município de 

Monte Castelo, e recursos alocados no orçamento: 

Cód. Reduzido Projeto Atividade Elemento de despesa   Secretaria 

05   2054  33.90.39.16.00.00  F.M.A.S 

10   2055  33.90.39.16.00.00 

09   2055  33.90.39.16.00.00 

26   2093  33.90.39.16.00.00 

Cód. Reduzido Projeto Atividade Elemento de despesa   Secretaria 

05   2039  33.90.39.16.00.00  F.M.S 

28   2048  33.90.39.16.00.00 

25   2046  33.90.39.16.00.00 

31   2095  33.90.39.16.00.00 

 

Cód. Reduzido Projeto Atividade Elemento de despesa   Secretaria 

32   2010  33.90.39.16.00.00  Secret. De Educação 

33   2010  33.90.39.16.00.00 

34   2010  33.90.39.16.00.00 

58   2011  33.90.39.16.00.00 

Cód. Reduzido Projeto Atividade Elemento de despesa   Secretaria 

11   2004  33.90.39.16.00.00  Secret. Administração  

           90                                 2024                        33.90.39.16.00.00                  Secret. Obras 

 

4 DO REGIME DE EXECUÇÃO, E DAS CONDIÇÕES E FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1 O objeto da presente licitação deverá ser prestado pelo credenciado, sem qualquer custo adicional ao preço ofertado, 

http://www.montecastelo.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO 

 

Rua Alfredo Becker n.º 385  |  Centro  |  CEP 89.380-000   |   Monte Castelo/SC   |   Fone (47) 3654 0166                               Página 1 de 21 

EDITAL DE LICITAÇÃO  -  CREDENCIMENTO 005/2022      |    SERVIÇOS DE PEDREIRO_PINTOR_ELETRICISTA 

 

 

mediante Autorização de Fornecimento expedida pelo setor competente do Município; 

4.2 Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas vigentes necessários para exercício de cada atividade, devendo 

ser iniciado no prazo de 02 (dois) dias, após Autorização de Fornecimento, nas quantidades e dias requisitados por servidor 

formalmente indicado, sendo de total responsabilidade da Credenciado todas as despesas inerentes à realização dos 

serviços, como uniformes, E.P.I s, deslocamento, material e/ou equipamentos de trabalho, alimentação, hospedagem, 

salário, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, sob pena do 

Credenciado incorrer nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado ou instrumento equivalente conforme 

previsto no art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

4.2.1 O credenciado deverá preencher o Relatório Diário de Obras, fazendo constar data, horário, local, serviços executados, 

que serão devidamente atestados por servidor formalmente indicado para fiscalizar o Contrato. 

4.2.2 Será obrigatório a apresentação de cópia do Relatório Diário de Obras juntamente com a Nota Fiscal dos serviços 

executados; 

4.2.3 Fica vedada a Subcontratação; 

4.3 São obrigações do Credenciado: 

4.3.1 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho; 

4.3.2 Não retirar qualquer material da obra, usado ou não, exceto entulhos, sem autorização por escrito; 

4.3.3 Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor; 

4.3.4 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho; 

4.3.5 Responder por qualquer acidente de trabalho ocorrido na execução do objeto contratual, por danos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos bens do Município, de 

seus funcionários ou de terceiros; 

4.3.6 Reparar as suas custas, qualquer irregularidade, defeito, ou divergência em relação às especificações, verificado na 

execução do objeto; 

4.3.7 Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto, na forma e nos prazos previstos em lei; 

4.3.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto entregue em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo assinalado pelo Município; 

4.4 O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização e conferência do objeto, verificando se o mesmo encontra-

se de acordo com as condições exigidas no Edital. Caso não se encontre será devolvido e imediatamente substituído, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação da Licitante, sem qualquer ônus para a Administração. 

4.5 Os serviços resultantes deste credenciamento deverão, obrigatoriamente, serem feitos parceladamente nas quantidades e dias 

requisitados por servidor formalmente indicado, sob pena do credenciado incorrer nas infrações previstas neste edital e no 

Contrato a ser assinado ou instrumento equivalente conforme previsto no art. 62 da Lei nº 8.666/93; 

4.6 A inadimplência do credenciado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração 

Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do credenciamento;  

4.7 É de inteira responsabilidade do credenciado toda e qualquer despesa que possa existir com referência aos serviços a serem 

prestados, tais como: uniformes, E.P.I s., transporte, encargos sociais, alimentação e qualquer outra despesa adicional que 

possa existir em referencia a execução o objeto do presente credenciamento;  

4.8 Se o credenciado não atender a solicitação, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e em Lei; 

4.9 O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do credenciado  pela qualidade dos serviços 

prestados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas durante o prazo do credenciamento; 

4.10 O presente Credenciamento é resultado de estimativa para uso durante o exercício de 2021/2022, podendo variar para mais 

ou para menos e será prestado de forma fragmentada mediante requisição prévia do setor competente, sendo objeto de 

faturamento e pagamento os serviços efetivamente prestados; 

4.11 A administração receberá o presente objeto na forma que alude os art. 73 à 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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5 DAS RESTRIÇÕES 

5.1 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

5.2 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;  

5.3 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  

5.4 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

5.5 Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e que não tenha 

restabelecida a sua idoneidade; 

5.6 Concordatária ou com falência decretada; 

5.7 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

5.8 Consorciada. 

6 DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA REQUERER O CREDENCIAMENTO 

6.1 Os interessados na prestação de serviços descrita no objeto, que se enquadrem no ramo de atividade pertinente,  poderão 

requerer o credenciamento a qualquer tempo, durante a vigência deste edital; 

6.2  Poderão requerer o credenciamento pessoas jurídicas que atenderem as condições deste edital; 

6.3 As condições do credenciamento de prestadores de serviços junto ao Município são universais e, portanto, iguais para todos 

os prestadores de serviços credenciados; 

6.4 O credenciamento se dará após a aprovação do requerimento apresentado e assinatura do contrato de credenciamento, na 

forma deste edital;  

6.5 Para solicitar o credenciamento à jurídica interessada, deverá se apresentar na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, 

estabelecida na Rua Alfredo Becker, nº 385, Centro, Município de Monte Castelo, em dia de expediente, das 08h00min às 

17h00min, com os seguintes Documentos originais, acompanhados das devidas cópias para autenticação do servidor e/ou 

autenticados. 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA 

7.1 Requerimento de Credenciamento (modelo constante no Anexo II). 

 

7.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) em se tratando de empresário individual, registro na Junta Comercial;  

 

b) em caso de sociedade empresária, ato constitutivo registrado na Junta Comercial, bem como alterações contratuais que constem 

o nome do administrador ou ato separado de sua designação e, em sendo sociedade anônima, acompanhada de documento de 

eleição de seus atuais administradores. Fica facultada a apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial, em substituição 

aos documentos anteriores mencionados, contendo resumo das disposições do ato constitutivo e suas alterações que estejam em 

vigor;  

   

c) em caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, acompanhado da 

prova de quem exerce sua administração;  

   

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
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e) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, comprovante do respectivo enquadramento expedido pelo órgão 

competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos). 

 

7.2.1 Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo 

IV), assinada por representante legal da empresa;  

7.2.2 Declaração de idoneidade (conforme modelo do Anexo V), assinada por representante legal da empresa;   

7.2.3 Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos à sua participação na presente licitação ou na execução 

do objeto (conforme modelo do Anexo VI).   

 

7.3 HABILITAÇÃO FISCAL 

7.3.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio do proponente conjunta com a Prova de regularidade com o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS , em vigor;  

7.3.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente, em vigor; 

7.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente, em vigor; 

7.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em vigor; 

7.3.5 Comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF); 

7.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;  

 

7.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica / licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 60 

(sessenta) dias contados da data da sua emissão. Emitida pelos Sistemas Eletrônicos do Respectivo Tribunal, por exemplo em Santa 

Catarina: E-SAJ e pelo E-PROC. 

 

7.4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.4.1.1 Comprovação de aptidão do proponente, mediante apresentação de Atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado , comprovando que a licitante tenha prestado individualmente, serviços 

com características compatíveis ao objeto da licitação. Os atestados/certidões deverão ser apresentados em papel 

timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem os expediu. 

8 DO RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO 

8.1 Os pedidos de credenciamento serão julgados pela Comissão Permanente de Licitação do Município, que verificará se a 

documentação atende às condições exigidas neste edital;  

8.2 Presentes as condições e os documentos exigidos neste edital, a credenciada será convocada pela Comissão Permanente de 

Licitação para assinar o Contrato de Credenciamento, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do seu recebimento; 

8.3 A Comissão poderá, se necessário, promover diligências destinadas ao esclarecimento de dúvidas ou confirmação de 

informações prestadas; 

8.4 As decisões da Comissão que negarem o credenciamento serão sempre fundamentadas e delas caberão recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da publicação ou da comunicação da decisão; 
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8.5 O recurso, devidamente assinado pelo representante legal da interessada ou procurador regularmente constituído, deverá ser 

interposto perante ao Presidente da Comissão  Permanente de Licitação; 

8.6 Recebido o recurso a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, e não o fazendo, encaminhá-lo-á a 

Prefeita que, após regular instrução, proferirá sua decisão; 

8.7 Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente ou que não atenderem os requisitos indicados neste edital. 

9  DA DIVULGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO  

9.1 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste edital terão suas  propostas  de  credenciamento  acatadas  pela  

Comissão  Permanente  de  Licitação, sendo submetidas à homologação do Prefeito; 

9.2 As listas dos candidatos Credenciados e Não Credenciados, segundo os critérios estabelecidos neste Edital, serão publicadas 

no Diário Oficial dos Municípios e no Mural Público; 

9.3 Os interessados que não forem credenciados terão sua documentação disponível para ser retirada, em até 30 (trinta) dias 

contados da data de publicação da Lista Geral do Credenciamento, sendo que, após este período, os documentos não retirados 

serão inutilizados; 

9.4 A lista dos credenciados e os avisos pertinentes ao presente Edital serão divulgados no sítio eletrônico 

www.montecastelo.sc.gov.br. 

10 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO (S) CREDENCIADO (S) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste edital terão suas  propostas  de  credenciamento  acatadas  pela  

Comissão  Permanente  de  Licitação, sendo submetidas à homologação do Prefeito;  

10.2 Após homologação pela autoridade competente e assinatura do contrato dentro do prazo estipulado neste instrumento 

convocatório, o Credenciado será selecionado a prestar os serviços de acordo com a ordem de chegada para Credenciamento. 

Sendo que somente será classificado por ordem de chegada aquele que comprovar e preencherem todos os requisitos 

constantes neste edital. 

11 DO PRAZO 

11.1 O prazo de vigência da prestação de serviços contratados será de 12 meses a partir da data de assinatura do contrato.  

12 DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal e recebimento dos 

serviços, correspondentes ao solicitado expressamente na autorização de fornecimento emitida pelo setor competente para o 

credenciado, juntamente com o Relatório Diário de Obras; 

12.2 Fica o CREDENCIANTE/CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas na Lei;  

12.3 O pagamento poderá ser sustado pelo CREDENCIANTE/CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo 

com o estipulado;  

13 DO DESCREDENCIAMENTO 

13.1 Poderá haver o descredenciamento de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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13.2 Poderá haver descredenciamento a pedido do próprio CREDENCIADO, que o solicitará expressamente, a qualquer tempo, 

desde que observe a antecedência mínima de 30 (trinta) dias e que garanta a realização dos serviços já designados em Ordem 

de Serviço anterior ao pedido de descredenciamento. 

14 SANÇÕES AOS CREDENCIADOS 

14.1 Se o CREDENCIADO deixar de cumprir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas 

nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

15.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital de credenciamento; 

15.2 O pedido de impugnação referido no subitem anterior, para que surta o efeito necessário, deverá ser protocolado na Divisão 

de Contratos, Compras e Licitações do Município de Monte Castelo; 

15.3 Caberá à Comissão decidir sobre a petição no prazo de 03 dias úteis, a contar da data de protocolização do  requerimento na 

Comissão Permanente de Licitação,  respeitando a ampla defesa e o contraditório; 

15.4 Acolhida  a  impugnação  ao  ato  convocatório,  será  designada, se necessário,  nova  data  para  a retificação desse 

procedimento.  

16 DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação sobre o presente edital, 

bem como o edital na integra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 17h00min pelo telefone: (47) 3654 0166 

ou pelo e-mail: licitacoes@montecastelo.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou 

ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Alfredo 

Becker, 385, Centro; 

16.2 Após o recebimento do Requerimento e da documentação de habilitação, julgada regular, será expedido o Credenciamento; 

16.3 Fica esclarecido que o valor inicial do contrato é estimado e poderá ser acrescentado ou diminuído de acordo com as 

necessidades do Município;   

16.4 Quaisquer acidentes e/ou danos que por acaso vierem a sofrer os prepostos da credenciada contratada na execução dos 

serviços, sua  respectiva  reparação,  seja  a  qual título for, é de responsabilidade da mesma, não cabendo à 

CONTRATANTE qualquer tipo de solidariedade e/ou subsidiariedade. 

16.5 Fazem parte do presente Edital: 

ANEXO I -  Termo de Referência 

ANEXO II -  Termo de Adesão 

ANEXO III -  Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

ANEXO IV -  Declaração de Inidoneidade 

ANEXO V -  Declaração de Fatos Impeditivos 

ANEXO VI -  Modelo de Relatório Diário de Obra 

 

16.6 O Município de Monte Castelo, reserva-se no direito de, justificando, anular ou revogar este Edital de Credenciamento dos 

Interessados, antes da assinatura do Termo de Credenciamento, sem que caiba reclamação ou indenização de qualquer 

espécie; 

16.7 O credenciado tomará ciência e concordará com o Termo de Credenciamento, de acordo com a minuta anexa ao presente 

Edital;               

16.8 Os casos omissos no presente Edital serão analisados sob os aspectos da Lei nº 8.666/93 e Comissão Permanente de 

Licitações especialmente nomeada para este fim; 
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16.9 O presente Edital, contendo seus anexos, está disponível e poderá ser examinado e adquirido pelos interessados na Divisão de 

Contratos, Compras e Licitações, situado à Rua Alfredo Becker, n° 385 em dia e horário de expediente, das 08h00min ás 

17h00min de segunda a sexta-feira e no site: www.montecastelo.sc.gov.br. 

Monte Castelo/SC, 22 de março de 2022. 

 

 

 

 

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA 

PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

MARCELO FELIZ ARTILHEIRO 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/SC-16.493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chapadaodolageado.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022 

CREDENCIMENTO Nº 005/2022 

 

 

TERMO DE REFERENCIA  

 

OBJETO: Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de microempreendedores individuais, objetivando a futura e 

eventual contratação de serviços de: Pedreiro, Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a 

serem executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, 

recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões,  conforme 

especificações relacionadas abaixo: 

 

 

ATIVIDADE 1 

Item Descrição do Material 
Unidade 

de medida 

Quantidad

e do item 

Preço Unit. 

Máximo 

Preço Total 

Máximo 

1.1 

PEDREIRO 

 Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros 

materiais similares, guiando-se por desenhos, 

esquemas e especificações, utilizando processos e 

instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, 

reformar ou reparar prédios e obras similares. 

 Assentar tijolos e outros materiais de construção, 

para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e 

outras obras, assentar tijolos de material refratário, 

para construir e fazer reparos; Construir passeios 

nas ruas e meios fios;  

 Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios 

com argamassa de cimento, gesso ou material 

similar;  

 Verificar as características da obra examinando a 

planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer 

o trabalho;  

 Misturar as quantidades adequadas de cimento, 

areia e água para obter argamassa a ser empregada 

no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e 

materiais afins;  

 Construir alicerces, muros e demais construções 

similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras 

ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-

os com argamassa;  

 Rebocar as estruturas construídas, atentando para o 

prumo e o nivelamento das mesmas;  

 Fazer as construções de “boca de lobo”, calhas com 

grades para captação de águas pluviais das ruas, 

com o auxílio do mestre de obras (quando houver);  

 Realizar trabalhos de manutenção corretiva de 

prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 

reparando paredes e pisos, trocando telhas, 

aparelhos sanitários, manilhas e outros;  

 Providenciar e acompanhar todos os serviços de 

construção e reparo em prédios da Administração e 

outros locais indicados pela Secretaria de Obras;  

 Recuperar acabamentos, mantendo o padrão 

original existente (substituição de pisos, cerâmicas, 

Horas 2.000,00 R$ 27,42 R$ 54.840,00 
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azulejos, forros) e outros;  

 Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais 

e/ou preventivos visando manter a estrutura da 

original sempre em perfeita condição de utilização;  

 Demolir paredes e pisos para troca de instalações, 

tubulações elétricas e hidros sanitárias embutidas, e 

recuperação em geral, mantendo o padrão original;  

 Executar serviços de assentamentos, recomposição 

e rejunte de louças, cerâmicas, azulejos e metais 

sanitários;  

 Executar outras tarefas da mesma natureza e 

complexidade;  

 Levantar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços solicitando os itens faltantes, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

 Atender as normas legais de segurança, higiene e 

saúde para o devido cumprimento de suas 

atividades.  

 Colabora com a limpeza e organização do local que 

está trabalhando; 

 Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 

 

1.2 

SERVENTE DE PEDREIRO 

 

 Executar tarefas manuais simples na construção 

civil;  

 Escavar valas;  

 Proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e 

transportá-la, bem como outros materiais, até o 

local a ser usado;  

  Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver 

subordinado;  

 Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver 

subordinado;  

 Auxiliar na execução de serviços de reformas e 

acabamentos;  

              

                Executar outras tarefas correlatas às acima 

descritas, a critério do seu superior imediato; 

 

Horas 1.500,00 R$ 20,40 R$ 30.600,00  

ATIVIDADE 2 

2.1 

ELETRICISTA 

 Instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos 

equipamentos elétricos, tais como ventiladores, 

fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 

pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, 

lustres, bem como fixa dispositivos isoladores;  

 Ligar os fios a fonte fornecedora de energia, 

utilizando alicates, chaves, conectores e material 

isolante para completar a tarefa de instalação;  

 Testar a instalação, repetidas vezes, para comprovar 

a exatidão do trabalho executado;  

 Testar os circuitos da instalação, utilizando 

aparelhos de comparação e verificação, elétricos e 

eletrônicos para detectar as peças defeituosas;  

Horas 1.500,00 R$ 33,86 R$ 50.790,00  
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 Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, 

utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, 

materiais isolantes e soldas, devolvendo a 

instalação elétrica condições normais de 

funcionamento;  

 Fazer a manutenção da rede elétrica de escolas e 

demais prédios municipais;  

 Instalar e ligar motores monofásicos, trifásicos, 

chaves magnéticas e solda terminais;  

 Levantar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços solicitando os itens faltantes, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

 Colaborar com a limpeza e organização do local de 

trabalho;  

 Executar outras atividades correlatas e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 

 

ATIVIDADE 3 

3.1 

PINTOR 

 Preparo de superfícies: lixar, raspar, emassar tetos e 

paredes; combinar materiais e aplicar massa corrida 

e texturas.  

 Aplicação de massa corrida em paredes e esquadrias 

de madeira,  

 Serviços de pintura de tetos, paredes, esquadrias, 

rodapés, etc.;  

 Serviço de pintura texturizada e grafiato 

(texturização);  

 Serviço de pintura, interior e exterior, em 

edificações de qualquer tipo;  

 Aplicação de verniz em esquadrias, peças de 

madeira ou concreto aparente,  

 Aplicação de zarcão em esquadrias de ferro.  

 Reparos de pinturas em janelas, portões e esquadrias 

em geral. 

 Levantar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços solicitando os itens faltantes, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

 Colaborar com a limpeza e organização do local de 

trabalho;  

 

 

Horas 1.500,00 R$ 27,40 R$ 41.100,00 

3.2 

AJUDANTE DE PINTOR 

 Prepara as superfícies a serem pintadas 

 Calcula quantidade de materiais para pintura 

 Usa equipamentos como lixadeiras e acessórios para 

isolamentos 

 Mantém a organização e limpeza do local de 

trabalho. 

 Executar outras atividades correlatas e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 

Horas 1.000,00 R$ 21,01 R$ 21.010,00  

ATIVIDADE 4 
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4.1 

SERRALHEIRO 

 Diariamente estuda a peça a ser fabricada ou 

reparada (esquadrias, grades, portões, grelhas, 

suportes, rodízios para camas, corrimões, etc.) 

analisando o desenho-modelo, especificações ou 

outras instruções, para estabelecer o roteiro de 

trabalho. 

 Procede a exames técnicos em instalação e 

manutenção de estruturas metálicas, efetuando 

cálculos e checagem dos trabalhos através de 

equipamentos próprios a fim de deixá-los dentro dos 

padrões necessários. 

 Seleciona o material, as ferramentas e gabaritos, 

instrumentos de traçagem de medição e de controle, 

seguindo o roteiro estabelecido para assegurar o bom 

rendimento do trabalho. 

 Reproduz o desenho na peça a ser construída ou 

reparada, utilizando bancada, tinta e outros materiais 

apropriados, a fim de obter um modelo para a 

mesma.  

 Executa serviços de solda ou confecção de pequenas 

peças de ferro. 

 Confere os trabalhos interpretando desenhos, 

verificando medidas, utilizando equipamentos 

próprios, a fim de obedecer aos padrões necessários. 

 Protege as peças, utilizando tinta antioxidante ou 

providenciando a aplicação do processo 

eletroquímico de anodização para evitar a corrosão. 

 Executa serviços de serralheria para reparar, 

confeccionar e montar estruturas metálicas em geral 

(esquadrias, grades, portões, grelhas, suportes, 

rodízios, corrimões, etc.) nas unidades das empresas 

clientes. 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, alicates, 

chaves de fenda, solda e outros recursos) além de 

máquinas mecânicas ou elétricas (furadeira, serra, 

etc.) na execução das tarefas zelando pela 

organização e seu perfeito estado de conservação, 

obedece a procedimentos específicos adquiridos em 

treinamentos para o seu uso bem como o de 

equipamentos de segurança para preservar-se de 

riscos e acidentes de trabalho. Controla o 

uso/consumo dos materiais, com identificação do 

trabalho realizado e material consumido além de 

especificar e solicitar o material a ser utilizado na 

manutenção e construção e cuida da ordem e 

limpeza do local de trabalho removendo resíduos, 

lixo, material para descarte, etc. 

 

 

Horas 800,00 R$ 27,24 R$ 21.792,00 

ATIVIDADE 5 

5.1 

JARDINAGEM 

 Capina manual ou mecânica; 

 Aplicação de larvicidas (produtos químicos que 

combatem as larvas de Insetos), aplicação de 

herbicidas (substâncias químicas para destruir ervas 

daninhas); 

 Poda de árvores de pequeno, médio ou grande porte; 

Horas 1.000,00 R$ 20,72 R$ 20.720,00 
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 Plantio, tratamento e manutenção de jardins e 

gramados; 

 Manutenção de jardins, nas áreas de quadras de 

esportes, playgrounds e parques recreacionais;  

 Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção, 

plantio de jardins; 

 Plantio de grama para recomposição de áreas; 

 Plantio, tratamento e manutenção de plantas para 

outras atividades paisagísticas voltadas à 

manutenção do solo como: criação de zonas de 

retenção, melhoria de terreno, prevenção de 

inundações, etc. 

 

 

 

* os credenciados serão designados para atuação mediante rodízio, iniciando-se por ordem de credenciamento, tendo em vista que 

poderá haver a execução simultânea de uma ou mais obras de reforma, manutenção, construção, reparo; ou seja, se o primeiro 

credenciado estiver executando um serviço e estiver credenciado para outro e este necessitarem ser executado, o Município 

convocará o segundo credenciado para que realize o serviço, e assim sucessivamente. 

JUSTIFICATIVA 

O CREDENCIAMENTO N° 005/2022, VISA CONTRIBUIR PARA AS VERTENTES ECONÔMICA, SOCIAL E DO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, NO INTUITO DE AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEIS) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PEQUENOS REPAROS EM 

INSTALAÇÕES UTILIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA. 

 Os serviços previstos neste Termo de Referência são necessários à manutenção de muros, edificações, dentre outras 

manutenções que se façam necessárias para melhor funcionalidade e segurança às instalações físicas das edificações do 

Município de Monte Castelo/SC; 

 

 Justifica-se, portanto, a contratação dos serviços mencionados para possibilitar a realização das manutenções preventivas e 

corretivas e a prestação de serviços diversos, com eficiência e eficácia por profissionais capacitados. 

 

 

 

 

 

Monte Castelo, 22 de março de 2022. 

 

 

 

João Rafael Fianco Filho 

Secretário de Administração e Planejamento 
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ANEXO II 

 

AO 

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO / SC 

REFERÊNCIA:    EDITAL PARA CREDENCIAMENTO N.º 005/2022 

Credenciamento de microempreendedores individuais, objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro, 

Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com qualificação técnica específica, a serem executados conforme 

necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, para reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução 

de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões, conforme especificações relacionadas 

abaixo: 

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

__________________________, inscrito no CNPJ /CPF sob nº ___________________, situado a Rua: 

________________nº___ Bairro ________ telefone ____________, representada neste ato pelo(a) senhor(a) 

_______________________, CPF _______________, RG _____________, pelo presente, atendendo ao EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO  N°. 005/2022,  vem  manifestar  seu  interesse  no Credenciamento de microempreendedores individuais, 

objetivando a futura e eventual contratação de serviços de: Pedreiro, Eletricista, Pintor, Serralheiro e Jardinagem, com 

qualificação técnica específica, a serem executados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, para 

reforma, manutenção, construção, recuperação e reconstrução de obras públicas, bem como todo e qualquer trabalho 

relacionado às profissões,  nos termos que definidos neste edital, pelo período inicial de 12 (doze) meses, nos  valores  

fixados  na TABELA ABAIXO, conforme discriminação, aprovação, solicitação e quantidades aqui meramente estimadas. 

Declaro que conhecemos e aceitamos plenamente todas as condições estipuladas no Edital de CREDENCIAMENTO N.º 005/2022 e 

seus anexos, todas as suas obrigações e demais exigências, bem como aos preços aqui fixados a serem praticados 

exclusivamente conforme consta na tabela abaixo do qual temos pleno conhecimento. Para tanto, apresentamos anexa, toda 

documentação exigida para o referido credenciamento. 

 

ATIVIDADE 1 

Item Descrição do Material 
Unidade 

de medida 

Quantidad

e do item 

Preço Unit. 

Máximo 

Preço Total 

Máximo 

1.1 

PEDREIRO 

 Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros 

materiais similares, guiando-se por desenhos, 

esquemas e especificações, utilizando processos e 

instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, 

reformar ou reparar prédios e obras similares. 

 Assentar tijolos e outros materiais de construção, 

para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e 

outras obras, assentar tijolos de material refratário, 

para construir e fazer reparos; Construir passeios 

nas ruas e meios fios;  

 Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios 

com argamassa de cimento, gesso ou material 

similar;  

 Verificar as características da obra examinando a 

planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer 

o trabalho;  

 Misturar as quantidades adequadas de cimento, 

areia e água para obter argamassa a ser empregada 

no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e 

materiais afins;  

 Construir alicerces, muros e demais construções 

Horas 2.000,00 R$ 27,42 R$ 54.840,00 
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similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras 

ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-

os com argamassa;  

 Rebocar as estruturas construídas, atentando para o 

prumo e o nivelamento das mesmas;  

 Fazer as construções de “boca de lobo”, calhas com 

grades para captação de águas pluviais das ruas, 

com o auxílio do mestre de obras (quando houver);  

 Realizar trabalhos de manutenção corretiva de 

prédios, calçadas e estruturas semelhantes, 

reparando paredes e pisos, trocando telhas, 

aparelhos sanitários, manilhas e outros;  

 Providenciar e acompanhar todos os serviços de 

construção e reparo em prédios da Administração e 

outros locais indicados pela Secretaria de Obras;  

 Recuperar acabamentos, mantendo o padrão 

original existente (substituição de pisos, cerâmicas, 

azulejos, forros) e outros;  

 Efetuar pequenos reparos e consertos emergenciais 

e/ou preventivos visando manter a estrutura da 

original sempre em perfeita condição de utilização;  

 Demolir paredes e pisos para troca de instalações, 

tubulações elétricas e hidros sanitárias embutidas, e 

recuperação em geral, mantendo o padrão original;  

 Executar serviços de assentamentos, recomposição 

e rejunte de louças, cerâmicas, azulejos e metais 

sanitários;  

 Executar outras tarefas da mesma natureza e 

complexidade;  

 Levantar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços solicitando os itens faltantes, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

 Atender as normas legais de segurança, higiene e 

saúde para o devido cumprimento de suas 

atividades.  

 Colabora com a limpeza e organização do local que 

está trabalhando; 

 Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 

 

1.2 

SERVENTE DE PEDREIRO 

 

 Executar tarefas manuais simples na construção 

civil;  

 Escavar valas;  

 Proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e 

transportá-la, bem como outros materiais, até o 

local a ser usado;  

  Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver 

subordinado;  

 Auxiliar sempre as ordens do oficial a que estiver 

subordinado;  

 Auxiliar na execução de serviços de reformas e 

acabamentos;  

              

                Executar outras tarefas correlatas às acima 

descritas, a critério do seu superior imediato; 

 

Horas 1.500,00 R$ 20,40 R$ 30.600,00  
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ATIVIDADE 2 

2.1 

ELETRICISTA 

 Instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos 

equipamentos elétricos, tais como ventiladores, 

fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 

pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, 

lustres, bem como fixa dispositivos isoladores;  

 Ligar os fios a fonte fornecedora de energia, 

utilizando alicates, chaves, conectores e material 

isolante para completar a tarefa de instalação;  

 Testar a instalação, repetidas vezes, para comprovar 

a exatidão do trabalho executado;  

 Testar os circuitos da instalação, utilizando 

aparelhos de comparação e verificação, elétricos e 

eletrônicos para detectar as peças defeituosas;  

 Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, 

utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, 

materiais isolantes e soldas, devolvendo a 

instalação elétrica condições normais de 

funcionamento;  

 Fazer a manutenção da rede elétrica de escolas e 

demais prédios municipais;  

 Instalar e ligar motores monofásicos, trifásicos, 

chaves magnéticas e solda terminais;  

 Levantar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços solicitando os itens faltantes, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

 Colaborar com a limpeza e organização do local de 

trabalho;  

 Executar outras atividades correlatas e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 

 

Horas 1.500,00 R$ 33,86 R$ 50.790,00  

ATIVIDADE 3 

3.1 

PINTOR 

 Preparo de superfícies: lixar, raspar, emassar tetos e 

paredes; combinar materiais e aplicar massa corrida 

e texturas.  

 Aplicação de massa corrida em paredes e esquadrias 

de madeira,  

 Serviços de pintura de tetos, paredes, esquadrias, 

rodapés, etc.;  

 Serviço de pintura texturizada e grafiato 

(texturização);  

 Serviço de pintura, interior e exterior, em 

edificações de qualquer tipo;  

 Aplicação de verniz em esquadrias, peças de 

madeira ou concreto aparente,  

 Aplicação de zarcão em esquadrias de ferro.  

 Reparos de pinturas em janelas, portões e esquadrias 

em geral. 

 Levantar os materiais a serem utilizados nos 

diversos serviços solicitando os itens faltantes, de 

forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços;  

 Colaborar com a limpeza e organização do local de 

trabalho;  

Horas 1.500,00 R$ 27,40 R$ 41.100,00 
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3.2 

AJUDANTE DE PINTOR 

 Prepara as superfícies a serem pintadas 

 Calcula quantidade de materiais para pintura 

 Usa equipamentos como lixadeiras e acessórios para 

isolamentos 

 Mantém a organização e limpeza do local de 

trabalho. 

 Executar outras atividades correlatas e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

 

Horas 1.000,00 R$ 21,01 R$ 21.010,00  

ATIVIDADE 4 

4.1 

SERRALHEIRO 

 Diariamente estuda a peça a ser fabricada ou 

reparada (esquadrias, grades, portões, grelhas, 

suportes, rodízios para camas, corrimões, etc.) 

analisando o desenho-modelo, especificações ou 

outras instruções, para estabelecer o roteiro de 

trabalho. 

 Procede a exames técnicos em instalação e 

manutenção de estruturas metálicas, efetuando 

cálculos e checagem dos trabalhos através de 

equipamentos próprios a fim de deixá-los dentro dos 

padrões necessários. 

 Seleciona o material, as ferramentas e gabaritos, 

instrumentos de traçagem de medição e de controle, 

seguindo o roteiro estabelecido para assegurar o bom 

rendimento do trabalho. 

 Reproduz o desenho na peça a ser construída ou 

reparada, utilizando bancada, tinta e outros materiais 

apropriados, a fim de obter um modelo para a 

mesma.  

 Executa serviços de solda ou confecção de pequenas 

peças de ferro. 

 Confere os trabalhos interpretando desenhos, 

verificando medidas, utilizando equipamentos 

próprios, a fim de obedecer aos padrões necessários. 

 Protege as peças, utilizando tinta antioxidante ou 

providenciando a aplicação do processo 

eletroquímico de anodização para evitar a corrosão. 

 Executa serviços de serralheria para reparar, 

confeccionar e montar estruturas metálicas em geral 

(esquadrias, grades, portões, grelhas, suportes, 

rodízios, corrimões, etc.) nas unidades das empresas 

clientes. 

 Utiliza-se de material apropriado (martelo, alicates, 

chaves de fenda, solda e outros recursos) além de 

máquinas mecânicas ou elétricas (furadeira, serra, 

etc.) na execução das tarefas zelando pela 

organização e seu perfeito estado de conservação, 

obedece a procedimentos específicos adquiridos em 

treinamentos para o seu uso bem como o de 

equipamentos de segurança para preservar-se de 

riscos e acidentes de trabalho. Controla o 

uso/consumo dos materiais, com identificação do 

trabalho realizado e material consumido além de 

Horas 800,00 R$ 27,24 R$ 21.792,00 
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especificar e solicitar o material a ser utilizado na 

manutenção e construção e cuida da ordem e 

limpeza do local de trabalho removendo resíduos, 

lixo, material para descarte, etc. 

 

 

ATIVIDADE 5 

5.1 

JARDINAGEM 

 Capina manual ou mecânica; 

 Aplicação de larvicidas (produtos químicos que 

combatem as larvas de Insetos), aplicação de 

herbicidas (substâncias químicas para destruir ervas 

daninhas); 

 Poda de árvores de pequeno, médio ou grande porte; 

 Plantio, tratamento e manutenção de jardins e 

gramados; 

 Manutenção de jardins, nas áreas de quadras de 

esportes, playgrounds e parques recreacionais;  

 Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção, 

plantio de jardins; 

 Plantio de grama para recomposição de áreas; 

 Plantio, tratamento e manutenção de plantas para 

outras atividades paisagísticas voltadas à 

manutenção do solo como: criação de zonas de 

retenção, melhoria de terreno, prevenção de 

inundações, etc. 

 

 

Horas 1.000,00 R$ 20,72 R$ 20.720,00 

 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

As quantidades consideradas na tabela acima e custos visam somente oferecer às empresas/pessoas interessadas elementos para 

avaliação do potencial de serviços. Estas quantidades, não constituem sob nenhuma hipótese, garantia de volume de serviço a ser 

requisitado, reservando-se a Administração do Município de Monte Castelo/SC, o direito de adaptação às suas necessidades 

conforme a demanda gerada.  

  DA VIGÊNCIA 

  O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura. 

  Este termo de contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja    

interesse da Administração, com a anuência da empresa/pessoa credenciada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 

consolidada 

O EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2022 na íntegra e seus Anexos constituem parte integrante deste TERMO DE 

ADESÃO, independentemente de transcrição, dele não podendo se afastar durante a sua plena vigência. 

Monte Castelo/SC, XXXX de XXXXX de XXXX.     

Atenciosamente,               

    ___________________________________ 

Pela empresa ou Profissional Autônomo 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022  

CREDENCIAMWNTO Nº 005/2022 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n°. 9.854 de 27/10/99, regulamentado 

pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

Data: dd/mm/aaaa 

 

Ao Município de Monte Castelo  

 

Prezados Senhores, 

___ (nome da empresa) ___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___ (endereço completo) ___, declara, sob as penas da lei, 

que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 

ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

 

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

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022 - PM 

CREDENCIMENTO Nº 005/2022 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

Ao Município de Monte Castelo 

 

Prezados Senhores, 

 

___(nome)___, CNPJ/CPF n.º ___, residente e domiciliado ___ (endereço completo) ___, declara, sob as penas da 

lei, que não sou inidônea e nem estou suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Art. 32 – 

Parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

__________________/SC, ____ de _____________________ de 2022. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO 

 

Rua Alfredo Becker n.º 385  |  Centro  |  CEP 89.380-000   |   Monte Castelo/SC   |   Fone (47) 3654 0166                               Página 19 de 21 

EDITAL DE LICITAÇÃO  -  CREDENCIMENTO 005/2022      |    SERVIÇOS DE PEDREIRO_PINTOR_ELETRICISTA 

 

 

ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022  

CREDENCIMENTO Nº 005/2022 

 

DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

Ao Município de Monte Castelo 

 

Prezados Senhores, 

 

___(nome)___, CNPJ/CPF................., com sede na Rua..............- Bairro .........Cidade de..............- …, DECLARA, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

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

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Assinatura do Representante Legal 

Nome:................................ 

CPF.................................... 

Carimbo do CNPJ da Empresa 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022 

CREDENCIMENTO Nº 005/2022 

                                        MODELO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA 

 

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA 

Obra:  

Profissional:  

Data  Dia da semana 

Tempo 

 Bom Nubl. Chuv. 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Manhã    

       Tarde    

Observações:  
 
 
Ex.: dia chuvoso, com reboco externo inviável porém com os demais serviços operantes 

Horário início / término de trabalho Qtd horas trabalhadas no dia 

Matutino Vespertino  

    

 

Equipe presente na obra 

Nome: Função: 

  

  

Serviços previstos para o dia: 
 
 
 
 
Obs.: Preencher no início do dia 

Serviços executados: 
 
 
 
 
 
Obs. Preencher ao final do trabalho/dia 

Material solicitado (pendente): 
 
 
 

Material recebido: 
 
 

 

Outras ocorrências / observações: 

Assinatura: 

 


