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PROCESSO Nº 172/2021 - INEXIGIBILIDADE N° 017/2021 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2021 

 
PREAMBULO 

 
O Município de Conselheiro Lafaiete, MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Meio 
Ambiente, comunica aos interessados que procederá ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DETENTORAS DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE, PARA 
CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 
ESTAÇÕES/EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO BASE NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 
LAFAIETE/MG, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 128/2020, conforme 
especificações constantes do Anexo I deste Edital.  
 
O presente Edital rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelas condições estabelecidas 
na Lei Complementar Municipal nº. 128/2020, bem como pelo estabelecido no presente Edital, nos seus 
anexos e na Minuta de Termo de permissão de Uso de Espaço Público, cujos termos, igualmente, o 
integram. 
 
Os documentos deverão ser entregues a partir de 09:30 horas do dia 19/11/2021, no setor de Licitação 
da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro, 
observadas as disposições contidas no subitem 5.10 deste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Edital é o Credenciamento de empresas detentoras de infraestruturas de suporte 
para implantação de Infraestrutura de Suporte para Equipamentos e Elementos das Redes de 
Telecomunicações áreas públicas, com vistas à operação de serviço de telecomunicação considerado 
como de utilidade pública, conforme especificações e condições constantes deste Termo e anexos, 
mediante assinatura de Termo de Concessão de Uso de Área Pública. 
 
2. DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO FINANCEIRA ESTIMADA ANUAL 
 
2.1. Estima-se uma receita de R$ 5.455,60 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 
centavos) referente a 40 (quarenta) UFM’s por ano. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Nos termos da Lei Complementar nº. 128/2020, as Estações transmissoras de radiocomunicação – 
ETRs e a respectiva Infraestrutura de suporte ficam enquadradas na categoria de mobiliário urbano e são 
consideradas bens de utilidade pública, conforme disposto na Lei Geral de Antenas, Lei Federal nº 
13.116/2015, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam, 
exclusivamente, ao disposto na Lei Complementar e neste edital e seus anexos. 
 
3.2. Nos bens públicos de todos os tipos, incluindo túneis, viadutos ou similares, mobiliários urbanos, 
postes de iluminação em áreas públicas, mobiliários urbanos exclusivos para câmeras de monitoramento 
de trânsito ou para câmeras de vigilância é permitida a instalação de infraestrutura para equipamentos de 
telecomunicações mediante Permissão de Uso que será outorgada pelo Município, a título oneroso, e 
pelo prazo máximo de 10 (dez) anos, sendo considerados bens públicos aqueles que sejam objeto de 
concessão por parte do Poder Público Municipal, sendo de competência exclusiva da respectiva empresa 
concessionária a autorização e a negociação de preço de retribuição mensal de acordo com o seu 
exclusivo critério. 
 
3.3. O valor da contrapartida da permissão de uso a que se refere o caput deste artigo será o valor de 7 
UFM’s (sete Unidades Fiscais do Município) a cada ano pelo tempo de vigência da autorização, Permissão 
de uso ou Concessão de direito real de uso. 
 
3.4. Em razão da utilidade pública dos serviços, o Município pode ceder o uso da área pública na forma 
prevista nesta Lei Complementar para qualquer particular interessado, prestadora ou detentora, em 
realizar a instalação de Infraestrutura de suporte para Estação transmissora de radiocomunicação sendo, 
nesses casos, inexigível o processo licitatório, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
sendo que a permissão de uso da área pública não se dará de forma exclusiva. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
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4.1. Este chamamento público é aberto a todas as pessoas jurídicas que atendam às normas deste termo 
de referência, anexos e do edital e que desejarem prestar, sob o regime de Permissão, a título precário, 
serviço público instalação de ETR’s. 
 
4.2. Para serem considerados habilitados à execução do serviço, além da documentação prevista na Lei 
nº. 8.666/93, os interessados deverão cumprir as exigências deste credenciamento e demais Leis 
pertinentes à matéria (Lei Municipal Complementar nº 128, de Dezembro de 2020 e Decreto Municipal 
725/2020 e suas alterações). 
 
4.3. Poderão se credenciar todos os estabelecimentos (pessoas jurídicas) que prestem serviços relativos 
aos especificados no objeto do presente Edital, desde que estejam legalmente autorizadas, 
constituídas e habilitadas para atuarem no ramo pertinente ao objeto deste credenciamento e que 
atendam às exigências deste edital, bem como às condições a seguir especificadas. 
 
4.4. Não poderão participar do presente credenciamento as pessoas jurídicas interessadas que estejam 
cumprindo as sanções previstas na Lei 8.666/93, ou: 
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
4.4.2. Estiverem suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal;  
4.4.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal. 
4.4.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado do Município de Conselheiro Lafaiete/MG ou que tenham tido vínculo há menos de 
180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Termo. 
4.4.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, quaisquer que seja sua forma de conglomeração; uma vez se tratar de prestação de serviços 
comuns e que empresas participantes em forma isoladas conseguem suprir a demanda do objeto licitado 
sem prejuízo ao erário, conforme orientações do Tribunal de Contas; 
4.4.6. Que tiverem sócios constantes no contrato social da empresa que exerçam cargos como servidores 
públicos do Município de Conselheiro Lafaiete/MG e/ou estiverem exercendo cargos em comissão ou 
função gratificada em conformidade com a Lei Orgânica do Município e art. 9º da Lei 8.666/93. 
 
5. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 
5.1. As Pessoas Jurídicas interessadas no Credenciamento, para prestarem os serviços constantes do 
presente Edital, deverão apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada, em 
nome do solicitante do credenciamento, em envelope opaco, lacrado e inviolável, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
 
PROCESSO Nº 172/2021 - INEXIGIBILIDADE N° 017/2021 
CREDENCIAMENTO Nº 008/2021 
 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO  
Nº CNPJ 
ENDEREÇO – TELEFONE – E-MAIL 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado ou no Cartório de Títulos e documentos, onde conste como um dos objetivos a uso do espaço 
público objeto deste chamamento; 
 
b) Ata de Assembleia de Eleição e Posse do representante legal, se for o caso; 
 
c) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da empresa; 
 
d) Procuração e documentos pessoais do procurador, se for o caso, conferindo poderes ao(s) 
responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública;  
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada; 
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f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena 
validade na datada apresentação. 
 
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de Regularidade do INSS (Certidão 
Conjunta emitida pela Receita Federal – PGFN); 
 
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa; 
Certidão Negativa de Débitos Municipais ou qualquer documento hábil que comprove a 
Regularidade com a Fazenda Pública Municipal em relação a todos os Tributos, Multas e Dívida 
Ativa (Certidão Plena). No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário 
separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros, ou 
seja, duas Certidões, uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos Mobiliários. 
 
j) Prova de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT); 
 
k) Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e de concordata, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de validade não superior a 90 (noventa) dias, 
contados a partir da sua emissão, se outro prazo não constar do documento; 
 
l) O Credenciante deverá apresentar declarações, subscritas pelo representante legal, facultada a 
utilização do modelo contido no Anexo II, atestando que: 
 

I) Não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
II) Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer 
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze), 
em cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República; 
III) Cumpre a cota de menor aprendiz, conforme termos legais; 
IV) Os representantes legais e/ou responsáveis não são servidores ou dirigentes de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
V) Responsabiliza-se pelo uso do espaço público em conformidade com a legislação pertinente; e, 
VI) Compromete-se a efetuar o pagamento da contrapartida definida em lei. 

 

5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

5.2.1. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por profissional habilitado, 
declarando que a totalidade dos índices de radiação não ionizantes – RNI, considerada a soma das 
emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento com mini ERB ou ERB 
móvel que se pretende instalar, não supera os limites máximos de radiação estabelecidos nas normas da 
ANATEL. 
 
5.2.2. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por profissional habilitado, atestando 
que os elementos estruturais dos equipamentos que compõem a mini ERB e ERB móvel, atendem as 
normas técnicas em vigor. 
 
5.2.3. Autorização de funcionamento de Estação expedida pela ANATEL para os equipamentos de sua 
propriedade, ou protocolo de requerimento da mesma junto à ANATEL, hipótese em que o credenciante 
deverá apresentar a respectiva Autorização no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de não 
credenciamento ou revogação do credenciamento, se este já estiver concluso. 
  
5.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 
 
5.3.1. As declarações também poderão ser firmados por assinatura digital, devendo ser providenciado pelo 
credenciante a remessa do documento em mídia digital para verificação, ou o envio do 
comprovante/autenticidade1 da assinatura eletrônica emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação – ITI, ou, ainda, deverá ser providenciada a apresentação/envio de mídia contendo o arquivo 
digital original para verificação/autenticação de conformidade da assinatura com a regulamentação da 
ICP-Brasil.  

                                                           
1 Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil é um serviço gratuito disponibilizado pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação –  ITI, disponível em https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/. 
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5.4. As autenticações somente serão feitas pela Comissão Permanente de Licitação mediante cotejo da 
cópia com o original. 
 
5.5. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 
 
5.6. Os documentos exigidos, consoante o estabelecido neste título, não poderão, em hipótese alguma, 
ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, 
discos magnéticos e filmes. 
 
5.7. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste 
capítulo obstará o credenciamento do interessado. 
 
5.8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original se for 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
5.9. Quando os documentos apresentados não expressarem seu prazo de validade, esta será de 90 
(noventa) dias, contados de sua emissão. 
 
5.10. Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, encaminhados por correio ou 
remetidos eletronicamente em via digitalizada através do e-mail licita.lafaiete@gmail.com. 
 
5.10.1. No caso de remessa da documentação via correio eletrônico, deverão ser incluídos no corpo 
do e-mail os dados de identificação do certame e da pessoa jurídica interessada, nos moldes previstos no 
item 7.1 deste Edital, anexando-se a via digitalizada da documentação elencada nas alíneas ‘a’ a ‘m’ em 
formato Portable Document Format (.pdf). 
 
5.10.2. No caso de protocolo presencial, deverão ser entregues no Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, no horário de 12h às 16h, onde será efetuado o protocolo de recebimento. 
 
5.10.3. No caso de protocolo via postal: deverão ser encaminhados ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado 
contendo, em sua parte externa, a identificação completa do remetente, e, no seu interior, a 
documentação exigida no item 7.1. 
 
5.11. Não haverá necessidade de credenciamento de representante para entrega de documentos. 
 
6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela Comissão 
Permanente de Licitação, devendo ser observado o seguinte: 
 
6.2. Análise da documentação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 
contados a partir da data de recebimento da documentação. 
 
6.3. A Comissão, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação, desde que não contrariem a legislação 
vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos credenciantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no art. 45 do Decreto Municipal nº 84/21 no § 3° do art. 43 da 
Lei nº 8.666/93. 
6.3.1. O não cumprimento da diligência poderá ensejar o não credenciamento do interessado. 
 
6.4. A Secretaria interessada poderá realizar diligências e/ou vistorias nos documentos e/ou equipamentos 
do credenciante, para verificação das condições da prestação do serviço e do atendimento das exigências 
editalícias. 
 
6.5. Serão declarados inabilitados os interessados: 
 
6.5.1. Se por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com suspensão 
do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que 
o expediu. 
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6.5.2. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital 
(relacionadas no Item 5.1 e 5.2. e seus subitens). 
 
6.5.3. Anteriormente descredenciado pelo Município por descumprimento de Cláusulas Contratuais ou por 
haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados. 
 
6.5.4. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe relativo ao 
registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 
7.1. Os interessados deverão indicar, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias (prorrogável por igual 
período, a critério da Administração) em qual(is) áreas públicas eles pretendem se cadastrar como 
prestadores do serviço. 
7.1.1. Para alterar essa opção (antes ou depois de assinar o Termo de Permissão de Uso de Área 
Pública), a empresa deve submeter novo pedido, que poderá acarretar em novo Termo de Permissão de 
Uso de Área. 
 
7.2. Os projetos com indicação das áreas públicas as quais se pretende cadastrar como prestadores do 
serviços deverão ser encaminhados ao setor de licitação, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após 
a declaração de habilitação jurídica da empresa. 
 
7.3. Os projetos serão encaminhados para análise de comissão técnica própria. 
 
7.4. A apresentação e aprovação do projeto é condição para o Credenciamento da empresa. 
 
7.5. A Administração, por meio de Comissão própria, terá prazo de até 15 (quinze) dias úteis para analisar 
os pedidos e emitir parecer a respeito das áreas públicas indicadas pelos interessados. 
 
7.6. Caso mais de um interessado opte pela mesma área pública, será realizada interveniência entre os 
interessados para possibilidade de uso conjunto do espaço.  
 
8. CONDIÇÕES PARA USO DO ESPAÇO PÚBLICOE OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
CREDENCIADA E DA ADMINISTRAÇÃO CREDENCIANTE 
 
8.1. As condições para prestação dos serviços, bem como as obrigações da Credenciante e da 
Credenciada encontram-se descritos no Anexo I – Termo de Referência. 
 
8.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a uso do espaço público pelos 
credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de descumprimentos contratuais, 
verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
 
8.3. O credenciamento configurará uma relação contratual de permissão de uso, a título precário e 
oneroso, do espaço público aprovado. 
 
8.4. O presente credenciamento não gera vínculo empregatício entre o Município Credenciante e os 
propostos do estabelecimento Credenciado.  
 
8.5. É de responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado, a utilização de pessoal para a realização 
dos serviços constantes deste instrumento, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais 
e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, e em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos ao Município de Conselheiro Lafaiete. 
 
9. DA FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E DO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA 
 
9.1. Após análise de toda a documentação apresentada pelo solicitante do credenciamento pela Comissão 
Permanente de Licitação, com parecer favorável da Procuradoria Municipal, o processo será encaminhado 
ao Prefeito Municipal, para homologação e publicação do extrato de credenciamento. 
 
9.2. Sendo homologado o pedido de credenciamento será formalizado o termo próprio de Permissão de 
uso de área pública. 
 
9.3. A Permissão de uso de área pública será formalizada mediante assinatura de Termo de Permissão de 
Uso de Área Pública, em conjunto com o Município de Conselheiro Lafaiete, por intermédio da Secretaria 
de Obras, Planejamento e Meio Ambiente, conforme minuta constante do Anexo I - Termo de Referência, 
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a ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da convocação formal do Credenciado, prorrogável 
a critério da Administração. 
 
9.7. Salvo pedido de descredenciamento, a adesão ao presente credenciamento implica o aceite de todas 
as condições previstas neste termo, bem como eventuais alterações supervenientes. 
 
9.8. Na ocorrência de alteração(ões) de condição(ões) da Permissão, a CREDENCIANTE providenciará a 
publicação resumida do(s) aditamento(s) ao(s) Termo de Permissão de Uso de Área Pública, no site oficial 
do Município. 
 
9.9. A Administração poderá revogar este Termo de Credenciamento por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 
 
9.10. O Termo de Permissão de Uso de Área Pública terá prazo de (10) dez anos, podendo ser 
prorrogado, por igual período, no interesse da Administração, nos termos do artigo 3º, §2º da Lei 
Complementar Municipal 128/2020. 
 
9.11. A cobrança pela contrapartida, em razão da Permissão de uso, mencionada no artigo 3º, §3º da Lei 
Complementar Municipal 128/2020, será anual, enquanto vigorar o Termo de Permissão de Uso de Área 
Pública, no valor de 7 UFM’s (sete Unidades Fiscais do Município), reajustado nos termos da Lei.  
 
9.12. A Credenciante emitirá, sempre no primeiro mês de vigência do ano calendário, a guia para quitação 
da contrapartida anual, com prazo de vencimento de até trinta dias e encaminhará ao endereço da 
Credenciada constante no Termo de Permissão de Uso de Área Pública. 
 
10. DO LICENCIAMENTO 
 
10.1. Após assinarem o Termo de Permissão de Uso de Área Pública, os credenciados terão o prazo de 
até 30 (trinta) dias para iniciarem o procedimento administrativo de licenciamento junto aos órgãos 
municipais competentes, conforme previsões contidas na Lei Complementar Municipal 128/2020., bem 
como para apresentarem os documentos para obtenção do alvará de construção. 
 
10.2. Para projetos localizados em Área de Preservação Permanente – APP, Zona de Conservação ou 
de Preservação da Vida Silvestre das Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico, Reservas Biológicas ou Unidade de Conservação, além do alvará de construção mencionado 
no item 4.8, os interessados, deverão obter a autorização do órgão ambiental pertinente ou do órgão 
gestor, nos termos do artigo 15 da Lei Complementar Municipal 128/2020. 
 
10.3. A disposições contidas nos itens acima não se aplicam às infraestruturas de redes de 
telecomunicações de pequeno porte, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar Municipal 128/2020. 
 
10.4. Após a conclusão do processo de licenciamento, estando a Credenciada de posse das licenças 
ambientais e de construção, o Município fará publicar Portaria de Permissão de Uso na forma da lei, com 
todas as informações relativas à CREDENCIADA, ato que dará início aos efeitos jurídicos da 
Permissão, passando tal empresa a deter a prerrogativa de CREDENCIADA. 
 
10.5. A CREDENCIANTE poderá, até a publicação mencionada no item 10.4 deste Termo, inabilitar a 
empresa interessada, por despacho fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer fato ou 
circunstância, anterior ou posterior à fase de credenciamento, que desabone a qualificação técnica e 
habilitação jurídica, ou regularidade fiscal daquela entidade ou prestador do serviço. 
 
11. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
11.1. Os recursos administrativos deverão ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação do resultado na imprensa oficial do Município e serão processados nos termos do Art. 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.2. As impugnações contra os termos do Edital e seus anexos só poderão ser interpostas até 03 (três) 
dias antes do prazo de início do recebimento da documentação e serão apreciadas no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
11.3. Os recursos administrativos e as impugnações deverão ser digitalizados, impressos, fundamentados 
e assinados pelo interessado ou procurador devidamente credenciado, e dirigidos ao presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo presencial ou via postal, devendo: 
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11.3.1. No caso de protocolo presencial: ser entregues no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, 
CEP 36.400-026, no horário de 12h às 16h, onde será efetuado o protocolo de recebimento. 
 
11.3.2. No caso de protocolo via postal: serem encaminhadas ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Conselheiro Lafaiete, sito à Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro 
Lafaiete/MG, CEP 36.400-026, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado 
contendo, em sua parte externa, a identificação completa do remetente, e, no seu interior, a 
documentação exigida nos itens 11.5 e 11.6. 
 
11.3.3. No caso de protocolo via e-mail: serem encaminhadas exclusivamente ao endereço eletrônico 
licita.lafaiete@gmail.com. 
11.3.3.1. No caso de remessa da documentação via correio eletrônico, deverão ser incluídos no corpo do 
e-mail os dados de identificação do certame e da pessoa jurídica interessada, nos moldes previstos no 
item 11 e subitens deste Edital, anexando-se a via digitalizada da documentação, devidamente assinada, 
em formato Portable Document Format (.pdf). 
 
11.4. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete não admitirá impugnações por meios não 
previstos neste Edital, tampouco se responsabilizará, no caso de protocolo via postal, por 
impugnações endereçados e/ou entregues em locais diversos do Setor de Licitação, deixando de 
conhecer aqueles que não sejam recebidos no prazo legal. 
 
11.5. Para Impugnação do edital, o interessado ou licitante deverá apresentar junto com suas razões, os 
documentos necessários que identifiquem a empresa, bem como que identifique suas alegações. 
 
11.6. Deverão ser entregues junto ao pedido de impugnação e recurso os seguintes documentos originais, 
autenticados por cartório, ou cópia simples devidamente acompanhada do original para conferência pelos 
servidores municipais: 
 
11.6.1. Contrato Social/Estatuto Social e alterações da empresa. 
 
11.6.2. Ata de Assembleia e/ou Posse do Representante legal. 
 
11.6.3. Cópia do documento de identidade do representante legal. 
 
11.6.4. Procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes para representar a licitante 
perante a Administração Pública municipal (caso o subscritor não seja o representante legal). 
 
11.7. A resposta à impugnação e ao recurso será divulgada através de comunicado a todos os 
credenciantes via correio eletrônico e pelo site oficial do município, e, caso a legislação assim 
determine, em casos específicos, também através da publicação na Imprensa Oficial e em jornais de 
grande circulação. 
 
11.8. A participação neste processo implica em aceitação integral e irrestrita dos termos deste Edital, dos 
regulamentos administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigências e penalidades 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
 
12.1. O credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação. 
 
12.2. O processo de credenciamento permanecerá aberto até sua revogação ou enquanto vigente, 
podendo a qualquer tempo, o interessado apresentar e entregar a documentação para se credenciar. 
 
13. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
13.5. O servidor Bernardo Gabriel de Matos Almeida, lotada na Secretaria Municipal de Obras, fará a 
gestão dos Termos de Permissão de Uso, ficando responsável por verificar- lhe as condições de prazo de 
vigência, saldo contratual, ou outras que se fizerem necessárias para seu bom e fiel cumprimento. 
 
14. DAS PENALIDADES 
  
14.1. A inexecução total ou parcial do Termo de Permissão ensejará a aplicação das penalidades 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e no instrumento contratual. 
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15. DO DESCREDENCIAMENTO 
 
15.1. A Administração poderá rescindir o Termo de Permissão, caso seja constatada qualquer 
irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente, 
sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
 
15.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar de forma permanente o uso do espaço público, 
podendo proceder ao descredenciamento em caso de mal-uso, verificado em processo administrativo 
específico e observado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.3. Será descredenciado o Credenciado que deixar de prestar informações complementares, quando 
solicitadas. 
 
15.4. Em nenhuma hipótese o Credenciado poderá delegar ou transferir a terceiros, a atividade fim, 
constante no objeto deste edital, implicando em descredenciamento, com as demais cominações legais. 
 
15.5. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, ou em caso de má prestação do serviço, ou, 
ainda, verificada alguma irregularidade, verificada em processo administrativo específico, poderá o 
CONTRATANTE proceder ao descredenciamento, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.6. A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do Credenciado por eventuais perdas e danos 
causados ao CONTRATANTE. 
 
15.7. As hipóteses de descredenciamento não importam em indenização ou danos a qualquer das partes. 
 
15.8. O Credenciado poderá descredenciar-se, de forma amigável por acordo entre as partes, reduzida a 
termo no processo de credenciamento, mediante comunicação prévia. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. Ao Município de Conselheiro Lafaiete reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o 
presente Edital, sem que caibam reclamações ou indenizações. 
 
16.2. Fazem parte do presente Edital, a minuta do termo de credenciamento, e os respectivos anexos: 
16.2.1. Anexo I – Termo de Referência; 
16.2.2. Anexo II – Modelo de Declarações Diversas; 
16.2.3. Anexo III – Minuta de Termo de Permissão de Uso de Espaço Público. 
 
16.3. Mais informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Conselheiro 
Lafaiete à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro, ou pelo telefone (31)3769-2533. 
 

Conselheiro Lafaiete/MG, 28 de outubro de 2021. 
 
 

Alisson Dias Laureano 
Presidente CPL
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PROCESSO Nº 172/2021 - INEXIGIBILIDADE N° 017/2021 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2021 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DETENTORAS DE 
INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE, PARA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA A 
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES/EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO BASE NO MUNICÍPIO DE 
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 128/2020.  

 
Estabelece regras para credenciamento de empresas detentoras de infraestruturas de suporte para 
implantação de Infraestrutura de Suporte para Equipamentos e Elementos das Redes de 
Telecomunicações em áreas públicas (urbanas e rurais) localizadas no Município, com vistas à operação 
de serviço de telecomunicação, a serem ofertadas conforme especificações e condições constantes deste 
Termo e anexos, mediante assinatura de Termo de Permissão de Uso de Área Pública (Anexo I). 
 
Integram este Termo, independentemente de transcrição, os Anexos abaixo relacionados: 
 

ANEXO DOCUMENTO 

Anexo I Minuta do Termo de Permissão de Uso de Área Pública 

 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.934/2009,  que dispõe sobre limites à exposição humana a 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; e dá 
outras providências; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e 
compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis n º 9.472, de 16 de julho de 
1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.480/2020, que dispõe sobre medidas para estimular o 
desenvolvimento da infraestrutura de redes de telecomunicações e regulamenta a Lei nº 13.116, de 20 de 
abril de 2015; 
 
CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal 128/2020, que dispõe sobre normas urbanísticas 
específicas para a instalação de infraestrutura de suporte para equipamentos e elementos das redes de 
telecomunicações autorizadas e homologados plea Agência Nacional de Telecomunicações-ANATEL e o 
respectivo licenciamento; 
 

2. DO OBJETO 
Credenciamento de empresas detentoras de infraestruturas de suporte para implantação de Infraestrutura 
de Suporte para Equipamentos e Elementos das Redes de Telecomunicações áreas públicas, com vistas 
à operação de serviço de telecomunicação considerado como de utilidade pública, conforme 
especificações e condições constantes deste Termo e anexos, mediante assinatura de Termo de 
Permissão de Uso de Área Pública. O presente credenciamento tem prazo de 12 meses.  
 

3. DAS DEFINIÇÕES 
 
3.1. Para o perfeito entendimento deste Termo de Credenciamento, são adotadas as seguintes definições: 
 
I - CREDENCIADA – Pessoa jurídica detentora de infraestrutura de suporte, habilitada nos termos deste 
Termo de Credenciamento; 
 
II - CREDENCIANTE – Município de Conselheiro Lafaiete, representado pela Secretaria de Obras, 
Planejamento e Meio Ambiente.  
 
III - PARTÍCIPES - Conjunto de credenciada e credenciante ou de todos as credenciadas; 
 
IV - TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA – Instrumento firmado entre a 
CREDENCIANTE e as empresas CREDENCIADAS, visando à implantação de infraestrutura de suporte de 
telecomunicações nas áreas públicas do Município de Conselheiro Lafaiete.  
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V – ÁREA PÚBLICA – Nos termos do artigo 3º, §2º da na Lei Complementar Municipal 128/2020, refere-se 
aos bens públicos de todos os tipos, incluindo túneis, viadutos ou similares, mobiliários urbanos, postes de 
iluminação em áreas públicas, mobiliários urbanos exclusivos para câmeras de monitoramento de trânsito 
ou para câmeras de vigilância.  
 

4. DA FORMA, PRAZO E CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O credenciamento tem vigência por prazo de 12 meses, visando à adesão de novos interessados para 
compor o banco de credenciados, observadas as condições previstas neste Termo de Credenciamento e 
suas eventuais e futuras alterações. 
 
4.2. Poderão  participar pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto 
deste credenciamento, que atendam a todas as exigências contidas neste Termo. 
 
4.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
 
4.3.1. Encontrarem-se em  situação  de  falência,  concordata,  recuperação  judicial  ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
 
4.3.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
 
4.3.3. Forem  declaradas  inidôneas  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 
 
4.3.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado do Município de Conselheiro Lafaiete/MG ou que tenham tido vínculo  há  menos de 
180  (cento  e oitenta)  dias anteriores  à  data da publicação deste Termo. 
 
4.4. Os interessados deverão indicar, em até 45 (quarenta e cinco) dias (prorrogável por igual perídodo a 
critério da administração) em qual(is) áreas públicas eles pretendem se cadastrar como prestadores do 
serviço. Para alterar essa opção (antes ou depois de assinar o Termo de Permissão de Uso de Área 
Pública), a empresa deve submeter novo pedido, que poderá acarretar em novo Termo de Permissão de 
Uso de Área. 
 
4.5. A Credenciante, por meio de Comissão própria, terá prazo de até 15 (quinze) dias úteis para analisar 
os pedidos e emitir parecer a respeito das áreas públicas indicadas pelos interessados. 
 
4.6. Caso mais de um interessado opte pela mesma área pública, será realizada interveniência entre os 
interessados para possibilidade de uso conjunto do espaço.  
 
4.7. Após assinarem o Termo de Permissão de Uso de Área Pública, os credenciados terão o prazo de até 
30 (trinta) dias para iniciarem o procedimento administrativo de licenciamento junto aos órgãos municipais 
competentes, conforme previsões contidas na Lei Complementar Municipal 128/2020., bem como para 
apresentarem os documentos para obtenção do alvará de construção. 
 
4.8. Para projetos localizados em Área de Preservação Permanente – APP, Zona de Conservação ou de 
Preservação da Vida Silvestre das Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 
Reservas Biológicas ou Unidade de Conservação, além do alvará de construção mencionado no item 4.8, 
os interessados, deverão obter a autorização do órgão ambiental pertinente ou do órgão gestor, nos 
termos do artigo 15 da Lei Complementar Municipal 128/2020. 
 
4.9. A vigência do Termo de Permissão de Uso de Área Pública terá início a partir da data de sua 
assinatura, pelo período de 10 (dez) anos.  
 
4.10. A disposição contidas nos itens 4.7 e 4.8 não se aplicam às infraestruturas de redes de 
telecomunicações de pequeno porte, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar Municipal 128/2020. 
 
4.11. O Termo de Permissão de Uso de Área Pública terá prazo de dez anos, podendo ser prorrogado, por 
igual período, no interesse da Administração,  nos termos do artigo 3º, §2º da Lei Complementar Municipal 
128/2020. 
 
4.12. A cobrança pela contrapartida, em razão da Permissão de uso, mencionada no artigo 3º, §3º da Lei 
Complementar Municipal 128/2020, será anual, enquanto vigorar o Termo de Permissão de Uso de Área 
Pública, no valor de 7 UFM’s (sete Unidades Fiscais do Município), reajustado nos termos da Lei.  
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4.13. A Credenciante emitirá, sempre no primeiro mês de vigência do ano calendário, a guia para quitação 
da contrapartida anual, com prazo de vencimento de até trinta dias e encaminhará ao endereço da 
Credenciada constante no Termo de Permissão de Uso de Área Pública. 
 
4.14. A Administração poderá revogar este Termo de Credenciamento por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta. 
 

5. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.1. Para a adesão ao credenciamento, os interessados deverão encaminhar a seguinte documentação, 
obrigatória, com vistas à habilitação e à formalização do pedido de credenciamento: 
 
5.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou 
cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação 
de seus administradores; 
 
5.1.2. Documento de identificação, com foto, do(s) responsável(s) pela pessoa jurídica interessada; 
 
5.1.3. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para 
praticar atos junto à Administração Pública;  
 
5.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ; 
 
5.1.5. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;  
 
5.1.6. Demais comprovações de regularidade fiscal, nos termos da Lei nº. 8.666/93; 
 
5.1.7. A  comprovação  da  regularidade  fiscal  deverá  ser  efetuada  mediante  a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1. Este chamamento público é aberto a todas as pessoas jurídicas que atendam às normas deste termo 
de referência, anexos e do edital e que desejarem prestar, sob o regime de Permissão, a título precário, 
serviço público instalação de ETR’s. 
 
6.2. Para serem considerados habilitados à execução do serviço, além da documentação prevista na Lei 
nº. 8.666/93, os interessados deverão cumprir as exigências deste credenciamento e demais Leis 
pertinentes à matéria (Lei Municipal Complementar Nº 128, de Dezembro de 2020 e Decreto Municipal 
725/2020 e suas alterações), bem como apresentar: 
 
6.2.1. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por profissional habilitado, 
declarando que a totalidade dos índices de radiação não ionizantes – RNI, considerada a soma das 
emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento com mini ERB ou ERB 
móvel que se pretende instalar, não supera os limites máximos de radiação estabelecidos nas normas da 
ANATEL. 
 
6.2.2. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica, emitido por profissional habilitado, atestando 
que os elementos estruturais dos equipamentos que compõem a mini ERB e ERB móvel, atendem as 
normas técnicas em vigor. 
 
6.2.3. Autorização Para Funcionamento de Estação expedida pela ANATEL para os equipamentos de sua 
propriedade, ou protocolo de requerimento da mesma junto à ANATEL, hipótese em que o credenciante 
deverá apresentar a respectiva Autorização no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de não 
credenciamento ou revogação do credenciamento, se este já estiver concluso. 
  

7. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 
7.1. Nos termos do item 4.4., os projetos com indicação das áreas públicas as quais se pretende cadastrar 
como prestadores do serviços deverão ser encaminhados ao setor de licitação, no prazo de até 45 
(quarenta e cinco) dias após a declaração de habilitação jurídica da empresa. 
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7.2 Os projetos serão encaminhados para análise de comissão técnica própria. 
 
7.3. A apresentação e aprovação do projeto é condição para o Credenciamento da empresa. 
 

8. DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA, SUA ASSINATURA E 
ALTERAÇÕES 

 
8.1. A Permissão de uso de área pública será formalizada mediante assinatura de Termo de Permissão de 
Uso de Área Pública, em conjunto com o Município de Conselheiro Lafaiete, por intermédio da Secretaria 
de Obras, Planejamento e Meio Ambiente, conforme minuta constante do Anexo I deste Termo, a ocorrer 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da convocação formal da CREDENCIANTE e prorrogáveis, a 
seu exclusivo critério da Administração. 
 
8.2. Após a conclusão do processo de licenciamento, estando a Credenciada de posse das licenças 
ambientais e de construção, o Município fará publicar Portaria de Permissão de Uso na forma da lei, com 
todas as informações relativas à CREDENCIADA, ato que dará início aos efeitos jurídicos da 
Permissão, passando tal empresa a deter a prerrogativa de CREDENCIADA. 
 
8.3. A CREDENCIANTE poderá, até a publicação mencionada no item 8.2. deste Termo, inabilitar a 
empresa interessada, por despacho fundamentado, se tiver informação abalizada de qualquer fato ou 
circunstância, anterior ou posterior à fase de credenciamento, que desabone a qualificação técnica e 
habilitação jurídica, ou regularidade fiscal daquela entidade ou prestador do serviço. 
 
8.4. Reserva-se à CREDENCIANTE a faculdade de alterar os termos e condições do presente 
credenciamento. 
 
8.5. Salvo pedido de descredenciamento, a adesão ao presente credenciamento implica o aceite de todas 
as condições previstas neste termo, bem como eventuais alterações supervenientes. 
 
8.6. Na ocorrência de alteração(ões) de condição(ões) da Permissão, a CREDENCIANTE providenciará a 
publicação resumida do(s) aditamento(s) ao(s) Termo de Permissão de Uso de Área Pública, no site oficial 
do Município. 
 
9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CREDENCIANTES 
 
9.1. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CREDENCIANTE: 
 
9.1.1. Acompanhar e fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 
 
9.1.2. Aplicar as penalidades em caso de descumprimento; 
 
9.1.3. Intervir na Permissão nos casos de descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de 
Referência e contrato, ou ainda, por descumprimento de legislação aplicável; 
 
9.1.4. Definir e homologar reajustes de preço público; 
 
9.1.5. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da Permissão e as cláusulas contratuais; 
 
9.1.6. Alterar o contrato e/ou extinguir a Permissão, nos casos definidos em lei e em contrato; 
 
9.1.7. Zelar pela boa qualidade dos serviços; 
 
9.1.8. Receber, apurar e repassar queixas e reclamações dos usuários para a Credenciada, para que 
seja substituído, reparado ou corrigido, concedendo-lhe prazo mínimo de 02 (dois) dias para resposta; 
 
9.1.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa credenciada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 
9.2. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CREDENCIADA 
 
9.2.1. A empresa credenciada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência, 
seus anexos, contrato e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto do contrato; 
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9.2.2. Comunicar à Administração Credenciante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quais 
motivos que impossibilitem o cumprimento do contrato; 
 
9.2.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração Credenciante, em 
decorrência da prestação de serviços, incluindo-se danos causados a terceiros, usuários, seja a que título 
for; 
 
9.2.4. Prestar esclarecimentos à Administração Credenciante sobre eventuais atos ou fatos noticiados 
que a envolvam, independentemente de solicitação; 
 
9.2.5. Responder pelos encargos sociais e trabalhistas de seus funcionários, além de arcar com todas as 
despesas que envolvam a prestação dos serviços. 
 
9.2.6. Garantir pronto restabelecimento dos serviços, caso interrompidos; 
 
9.2.7. Executar todas as atividades inerentes à Permissão com zelo, diligencia e economia, procurando 
sempre utilizar a melhor técnica e obedecendo rigorosamente às legislações aplicáveis e às normas, 
padrões e especificações dadas pela Administração Credenciante. 
 
9.2.8. Divulgar, adequadamente, ao público geral e aos usuários em particular, ocorrência de situações 
de emergência e/ou excepcionais e a adoção de esquemas especiais de operação, especialmente aqueles 
que obriguem as alterações na prestação dos serviços; 
 
9.2.9. Elabora e implementar esquemas de atendimento em situações de emergência, para tanto, 
mantendo disponíveis recursos humanos e matérias; 
 
9.2.10. Arcar com os custos de instalação, energia elétrica, bem como manutenções preventivas e 
corretivas e UFM’s. 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. A participação do interessado no credenciamento implica a aceitação das condições constantes 
deste Termo e do anexo que o integra, bem como de suas alterações, se houver. 
 
10.2. A CREDENCIADA deverá manter as condições de habilitação durante toda a vigência deste Termo, 
observada a obrigatoriedade de atualização das informações cadastrais. 
 
10.3. Na hipótese de descumprimento do item acima, a CREDENCIANTE notificará a CREDENCIADA 
para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, restaurar as condições de credenciamento. 
 
10.4. Qualquer alteração nas condições do credenciamento será divulgada e publicada pela mesma forma 
em que se deu a do texto original. 
 
10.5. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas legais 
pertinentes. 
 
10.6. Estima-se uma receita de R$ 5.455,60 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 
sessenta centavos) referente a 40 (quarenta) UFM’s por ano. 
 
10.7. O servidor Bernardo Gabriel de Matos Almeida, lotada na Secretaria Municipal de Obras, fará a 
gestão dos Termos de Permissão de Uso, ficando responsável por verificar- lhe as condições de prazo de 
vigência, saldo contratual, ou outras que se fizerem necessárias para seu bom e fiel cumprimento. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 28 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

Daniel Moreira Coelho 
Secretário Municipal de Obras, Planejamento e Meio Ambiente 

 
 

Bernardo Gabriel de Matos Almeida 
Assessor IV 
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PROCESSO Nº 172/2021 - INEXIGIBILIDADE N° 017/2021 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2021 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 
A (NOME DA EMPRESA), com sede no Endereço  , inscrita no CNPJ/MF 
sob no nº  , representada neste ato por seu procurador in fine assinado, devido ao interesse em 
participar do Credenciamento em epígrafe que se encontra autuado no processo administrativo acima 
indicado, cujo objeto é: credenciamento de empresas detentoras de infraestruturas de suporte para 
implantação de Infraestrutura de Suporte para Equipamentos e Elementos das Redes de 
Telecomunicações áreas públicas, com vistas à operação de serviço de telecomunicação 
considerado como de utilidade pública, conforme especificações e condições constantes deste 
Termo e anexos, mediante assinatura de Termo de Concessão de Uso de Área Pública, conforme 
especificações constantes do Anexo I deste Edital, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 
 
a) Até a presente data, não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo 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. 
 
c) Quanto à exigência de cumprimento da cota de aprendiz, que: 
 
( ) Cumpre a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT, e do 
Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. 
 
( ) Está dispensada da contratação de aprendizes, por se enquadrar em uma das hipóteses legais 
autorizativas. 
 
d) O(s) Sr(s) ou Sra(s) _____________________ (nome(s) do(s) responsável(is)), Presidente ou Provedor 
ou Sócio(s) do(a) _______________________________________ (nome da entidade a ser contratada), 
não pertencem ao quadro de servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação, observando o disposto no art. 9º, inciso III da Lei Federal n. 8.666/93. 
 
e) Responsabiliza-se pelo uso do espaço público em conformidade com a legislação pertinente. 
 
f) Compromete-se a efetuar o pagamento da contrapartida definida em lei.   
 

Local e data. 
 

 
(nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal) 
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PROCESSO Nº 172/2021 - INEXIGIBILIDADE N° 017/2021 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2021 

 
 

ANEXO III 
 
 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA 
 
TPU nº _____ / _____ 
Processo Administrativo nº _____ / _____ 
 
O MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, 
Planejamento e Meio Ambiente, doravante denominado “Permitente”, conforme disposições contidas no 
Edital nº (...)/2021, de (...) de setembro de 2021, com fulcro no artigo 4º da Lei Complementar Municipal 
nº. 128/2020, no artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e nas demais cominações legais, PERMITE O 
USO de bem imóvel deste Município, referente ao espaço físico descrito na Cláusula Primeira deste 
Instrumento Jurídico-Administrativo, à (...), doravante denominado “Permissionário”, mediante as cláusulas 
e condições a seguir nomeadas. 
 
 
Cláusula Primeira - Constitui objeto deste Termo de Permissão de Uso, a utilização de espaço físico 
localizado na (...), conforme planta de arquitetura anexa, que passa a ser parte integrante deste 
instrumento. 
 
Claúsula Segunda - A área cedida através do presente Instrumento destina-se à instalação e à operação 
de infraestrutura de suporte para estação transmissora de telecomunicação, em razão da utilidade pública 
dos serviços prestados. 
 
Claúsula Terceira – O permissionário se compromete a cumprir todas as disposições legais para a 
instalação e operação da Infraestrutura de suporte para Estação transmissora de telecomunicação na 
localidade, em especial, as disposições contidas na LCM 128/2020. 
 
Cláusula Quarta - A utilização do espaço será permitida pelo período de 10 (dez) anos contados a partir 
da data de assinatura do correspondente Termo de Permissão de Uso, podendo ser prorrogada, por igual 
período, no interesse da Administração, nos termos legais vigentes. 
 
Cláusula Quinta - Ocorrendo o término do prazo de vigência, ou revogado o presente instrumento, será 
concedido ao Permissionário o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a desocupação de toda a área 
cedida, a partir de sua notificação, sem que lhe assista qualquer direito de retenção ou indenização. 
 
Cláusula Sexta - O Permitente reserva-se o direito de a qualquer tempo e hora, fazer inspeções locais 
para verificar as condições de higiene e limpeza do ambiente, podendo, para tanto, valer-se de 
profissionais de seu corpo técnico. Além de submeter-se à inspeção, o Permissionário fica obrigado a 
facilitar o acesso dos servidores no exercício de suas atribuições e atendendo prontamente às exigências 
que lhe forem formuladas. 
 
Cláusula Sétima - O não cumprimento das Cláusulas deste Termo pela Permissionária ensejará a 
expedição de notificação ao Permissionário, com advertência para regularização em até noventa dias, sob 
pena de revogação do presente Instrumento, cuja decisão deve estar devidamente fundamentada na 
legislação aplicável. Todo este procedimento deverá respeitar o contraditório e a ampla defesa, conforme 
previsto na legislação em vigor. A revogação definitiva do termo não gerará, ao Permissionário, o direito 
de retenção, protesto ou qualquer indenização.  
 
Cláusula Oitava - Nos casos de revogação ou não renovação desta Permissão de Uso o Permissionário 
obriga-se a desocupar a área objeto da presente Permissão de Uso e a devolvê-la à Permitente, com as 
eventuais benfeitorias realizadas, em perfeita condição de uso, assumindo total responsabilidade pelas 
adaptações e reparos porventura necessários. 
 
Cláusula Nona – Poderá haver a transferência da Permissão de uso pela permissionária mediante 
anuência prévia e expressa do Município. 
Cláusula Décima- O Permitente compromete-se a fazer publicar, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte 
ao da assinatura do Termo de Permissão de Uso de Área Pública, Portaria de Permissão de Uso nos 
meios oficiais, com todas as informações relativas ao presente TPU, ato que dará início aos efeitos 
jurídicos da Permissão. 
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Cláusula Décima Primeira- Quaisquer transações comerciais que vierem a ser realizada entre o 
Permissionário e terceiros, serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
Cláusula Décima Segunda – O Permissionário compromete-se a arcar, anualmente, com o pagamento 
da contraprestação mencionada no artigo 3º, §3º da Lei Complementar Municipal 128/2020, enquanto 
vigorar o Termo de Permissão de Uso de Área Pública, no valor de 7 UFM’s (sete Unidades Fiscais do 
Município).  
Cláusula Décima Terceira – O Permitente compromete-se a encaminhar, para o endereço constante 
deste termo, anualmente, guia para recolhimento da contraprestação mencionada no artigo 3º, §3º da Lei 
Complementar Municipal 128/2020, com prazo de vencimento de trinta dias. Qualquer alteração no 
endereço do Permissionário deve ser comunicada por este, sob pena de inscrição do valor em dívida 
ativa. 
Cláusula Décima Quarta - As divergências oriundas do presente Termo de Permissão de Uso e não 
resolvidas administrativamente, serão dirimidas perante as varas judiciais desta Comarca.  
 
E assim, por estarem inteiramente de acordo com as disposições estipuladas, é lavrado o presente Termo 
de Permissão de Uso, em 04 (quatro) vidas de igual teor e forma, para o mesmo efeito, que lido e achado 
conforme, é assinado pelos representantes legais das partes interessadas, bem como pelas testemunhas 
que igualmente o subscrevem. 
 

Conselheiro Lafaiete, (...) de (...) de 2021.  
 
 

Daniel Moreira Coelho 
Secretário Municipal de de Obras, Planejamento e Meio Ambiente 

 
Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 
 

Permissionário 
 
Testemunha 1 
 
Testemunha 2 

 
 
 


