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EDITAL DE LEILÃO 01/2019 
PROCESSO: 23214.001381/2019-52 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 
GERAIS, criado pela da Lei nº 11.892/2008, mediante Comissão Permanente de Licitações 
designada pela Portaria nº 294, de 03 de abril de 2018, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade 
de LEILÃO PRESENCIAL, do tipo “MAIOR PREÇO”, conforme especificações, 
quantitativos e condições gerais estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

Esta licitação obedecerá as disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 
 

Fazem parte integrante deste edital, como se aqui estivessem transcritos: 
 

ANEXO A – Termo de Referência. 

ANEXO B – Declaração de inexistência de fato superveniente de impeditivo de habilitação 

ANEXO C – Declaração de que não emprega menor 

ANEXO D – Declaração de conhecimento de todas as informações 

ANEXO E – Minuta de Contrato 

ANEXO F – Cadastro de usuário externo – SEI IFMG 
 

1. DA SESSÃO PÚBLICA 
 

DATA PARA CREDENCIAMENTO 
28 de agosto de 2019, até às 13:30 horas (horário de Brasília/DF) 
 

DATA DO INÍCIO DA SESSÃO DO LEILÃO 
28 de agosto de 2019, às 14:00 horas (horário de Brasília/DF) 
 

ENDEREÇO: Avenida Primeiro de Junho, 1043 – Centro – São João Evangelista – MG 
    Prédio da Administração 
1.1 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização deste Leilão no horário e data marcada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de 
nova convocação. 

 

O edital e seus anexos estão disponíveis para download no endereço https://solucoes.ifmg.edu.br/licitateca/  

Opção: Consulta Pública dos Editais de Licitação do IFMG. 
 

2. DO OBJETO 
2.1 Constitui objeto do presente Edital a venda de madeira de Eucalipto (Eucalyptus spp), na 

forma de matagem (árvores em pé), no estado em que se encontram, devidamente 
relacionados e especificados neste Edital e seus anexos. 
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2.1.1 A madeira está localizada em área pertencente ao IFMG-SJE, registrada sob a 
matrícula nº 1880, equivalente à 277,14 hectares; e matrícula nº 1208, 
correspondente à 44,45 hectares. 

2.2 A venda compreende o corte, retirada e transporte da madeira até o pátio da 
CENIBRA localizado entre as cidades de Virginópolis e Divinolândia de Minas, 
totalizando o volume de 4.222 m³ de madeira, plantados em uma área de 14,01 
hectares no IFMG-SJE, conforme inventários realizados pela CENIBRA, ANEXO VI 
do Termo de Referência. 

 

Item Descrição detalhada Quantidade Unidade 

01 

Venda de madeira em pé de eucalipto (Eucalyptus 

spp) totalizando o volume de 4.222m³, plantados em 
uma área de 14,01 hectares do IFMG-SJE, conforme 
inventário realizado pela CENIBRA. A venda 
compreende o corte, retirada e transporte da madeira 
até o pátio da CENIBRA localizado entre as cidades 
de Virginópolis e Divinolândia de Minas. 

4.222 m³ 

2.3 Atingido o quantitativo de 4.222 m³ estipulado de acordo com o inventário realizado 
pela CENIBRA, o corte será interrompido. 

2.3.1   Caso o quantitativo de madeira ultrapasse o volume estipulado no inventário da 
CENIBRA (4.222 m³), poderá o IFMG-SJE, em comum acordo com a 
CENIBRA, celebrar junto à empresa vencedora do leilão, termo aditivo 
referente ao quantitativo de madeira, nas mesmas condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 

2.4 Caso não haja interesse da CENIBRA em adquirir a madeira excedente, caberá ao 
IFMG-SJE decidir o destino da madeira. 

 

3. DA VISITAÇÃO 
 

3.1. Conforme previsto no Termo de Referência. 
 

4 DAS CONDIÇÕES  
 

4.1 O arremate será concedido àquele que ofertar o maior lance por metro cúbico, que não 
poderá ser inferior ao valor de referência estabelecido através de pesquisa de mercado 
realizada pelo IFMG-SJE; 

4.2 A floresta será ofertada e leiloada no estado e nas condições em que se encontra, não 
sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive em relação a eventuais 
defeitos ou vícios ocultos, bem como na mesma forma, não serão aceitas desistências; 

4.3 Não haverá comissão ao Leiloeiro, por se tratar de servidor público designado pela 
Administração, conforme faculta o artigo 53 da Lei Federal 8.666/93; 

4.4  Quaisquer providências que ocorram com relação aos bens licitados, em Leilão 
Público, serão resolvidas pela comissão responsável pelo Leilão, cujas decisões serão 
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soberanas e irrefutáveis, sendo reservado a este, o direito de aceitar a proposta mais 
vantajosa ou rejeitar a todas, sem que caiba aos concorrentes qualquer tipo de 
indenização; 

4.5  A partir do momento em que se der o arremate, a floresta será de plena 
responsabilidade da COMPRADORA, que poderá responder por perdas e danos que 
venham a ocorrer (incêndios, desastres naturais, furtos ou roubos, etc.). A 
COMPRADORA arcará com as indenizações decorrentes de eventual imperícia, 
negligência, imprudência ou erros praticados na execução dos serviços, notadamente 
no que concerne a prejuízos de fogo nas florestas, quando devidamente comprovada a 
culpabilidade da COMPRADORA, ou de terceiros por ela contratados. 
 

5 DO PREÇO 
 

5.1 O preço de referência é unitário, correspondente ao valor de R$ 32,50 (trinta e dois 
reais e cinquenta centavos), conforme preço definido pela pesquisa de mercado, a ser 
pago por unidade de volume (metro cúbico) de madeira em pé, com casca, de acordo 
com o Termo de Referência e seus Anexos. O preço de referência corresponde ao 
valor mínimo para início da sessão pública do leilão.  

5.2 Durante a vigência do contrato, caso o valor do metro cúbico (m³) da madeira seja 
reajustado pela CENIBRA, o valor de arremate sofrerá alteração proporcional ao valor 
a ser pago pela CENIBRA. Os valores atualmente pagos pela CENIBRA estão 
descritos no item 2.2 do Termo de Referência. 
 

6 DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO 
 

6.1 Cada licitante poderá credenciar-se, nos atos do presente certame, fazer-se representar 
por pessoa credenciada, devidamente autorizada a atuar em seu nome, com poderes 
bastante suficientes para praticar todos os atos do procedimento licitatório, inclusive 
no que se refere à eventual desistência da interposição de recursos; 

6.2 O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto; 

6.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa. 

6.4 Não será aceita a participação de licitante da condição de pessoa física e de empresas 
em consórcio; 

6.5 Encerrado o credenciamento, o Leiloeiro convidará os licitantes credenciados a 
formular os lances; 

6.6 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, não inferiores ao 
valor de referência definido pela pesquisa de mercado, conforme descrito na Cláusula 
6 (Do preço) do Termo de Referência; 

6.7 Somente serão aceitos lances cujos valores forem superiores ao último lance.  

6.8 Os lances serão verbais, em moeda nacional, respeitando a diferença mínima de 
R$0,50 (cinquenta centavos de real) por metro cúbico, a cada lance; 
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6.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido em primeiro; 

6.10 O lance vencedor constará na ata que será lavrada; 

6.11 Os lances efetuados são irretratáveis e, se vencedor, gera uma obrigação contratual, na 
forma de promessa de compra, a qual deverá ser paga conforme condições imposta do 
Termo de Referência. 

6.12 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes declinarem da 
sua formulação; 

6.13  Será declarado vencedor desta etapa o licitante que apresentar a melhor oferta; 

6.14 Encerrada a etapa de lances, passará o Leiloeiro à análise da documentação do licitante 
melhor classificado, conforme disposto no Edital de Leilão; 

6.15 Confirmada a regularidade dos documentos apresentados, o licitante será declarado 
vencedor; 

6.16 Após a declaração do vencedor, este assinará imediatamente o Termo de Arrematação, 
conforme modelo apresentado no ANEXO I do Termo de Referência. 

6.17 A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos 
concorrentes das exigências e condições estabelecidas no presente Termo de 
Referência e Edital do Leilão. Não poderá o arrematante, sob nenhum pretexto, alegar 
desconhecimento das condições contidas neste Termo de Referência e no Edital do 
Leilão. 
 

7 DA HABILITAÇÃO 
 

7.1 O licitante deverá apresentar os seguintes documentos, para fins de habilitação: 
7.1.1 Relativa à Habilitação Jurídica: 

7.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 
inscrito, em se tratando de sociedades empresárias e, quando for o caso, 
ata de eleição dos gestores; 

7.1.1.3 Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

7.1.1.4 Certidão de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada da ata de eleição da diretoria em exercício; e 

7.1.2 Relativa à Regularidade Fiscal: 
7.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

7.1.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e à Dívida Ativa 
da União, mediante apresentação de certidão conjunta emitida pela 
Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) com informações da situação do sujeito passivo quanto 
aos tributos administrados pela SRF e à Dívida Ativa da União; 

7.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
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7.1.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a 
apresentação de: 

7.1.2.4.1 Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ou documento 
equivalente, que comprove sua regularidade. 

7.1.2.4.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, conforme Lei Nº 12.440/2011. 

7.1.3 Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
7.1.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis tendo por base o balanço 

patrimonial (registrado na Junta Comercial) e as demonstrações contábeis 
do exercício social com validade vigente, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.1.3.2 O licitante terá sua situação financeira avaliada, com base na obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas:  

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =   ----------------------------------------------------------; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG =  ----------------------------------------------------------; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = ------------------------; e 
Passivo Circulante 

 

7.1.3.2.1 As licitantes que forem ME, EPP, não apresentem o nível de 
Qualificação Econômico- Financeira válido,  deverão apresentar a 
declaração de faturamento do Simples Nacional válida, bem como 
a certidão de falência e concordata regular. 

7.1.3.2.2 As empresas que apresentarem resultado menor do que 01 (um) em 
qualquer um dos índices referidos no subitem anterior deverão 
comprovar que possuem patrimônio líquido mínimo, 
correspondente a 10% do valor total da proposta, sob pena de 
inabilitação, conforme Art 44 da Instrução Normativa Nº 02, de 
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11/10/2010 e suas alterações posteriores, e Art 31 parágrafos 2º e 
3º da Lei nº 8.666/93, com as suas alterações posteriores.  

7.1.4 Será consultado no momento da habilitação das empresas os cadastros 
referentes a: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:) 

d) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

e) Constatada a existência de sanção, a Comissão Permanente de Licitações 
reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

7.1.5 Apresentar as declarações constantes dos Anexos discriminados a seguir, 
devidamente preenchidas: 

ANEXO A – I – Declaração de visita das áreas 

ANEXO A – II – Termo de Arrematação 

ANEXO A – III – Declaração de conhecimento sobre a documentação exigida 
para corte e transporte da madeira 

ANEXO B – Declaração de inexistência de fato superveniente de impeditivo 
de habilitação 

ANEXO C – Declaração de que não emprega menor 

ANEXO D – Declaração de conhecimento de todas as informações 
 

8 DA CONTRATAÇÃO 
 

8.1  A contratação decorrente do Leilão será formalizada mediante celebração de Termo 
de Contrato e terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação no 
Diário Oficial da União, ou até a colheita do quantitativo total da madeira, o que 
ocorrer primeiro e demais condições descritas no Termo de Referência. 
 

9 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1 O pagamento deve ser efetuado antes de cada transporte/retirada do respectivo volume 
de madeira, em moeda nacional, mediante a quitação da Guia de Recolhimento da 
União – GRU, emitida pelo IFMG-SJE e demais condições descritas no Termo de 
Referência. 
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10 DOS ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  
 

10.1 Os pedidos de esclarecimentos e outras providências referentes a este procedimento 
licitatório devem ser enviados, por escrito, ao setor de Compras do IFMG – Campus 
São João Evangelista até às 19:00 (dezenove) horas do segundo dia útil anterior à data 
fixada para apresentação das propostas, exclusivamente, através do Correio Eletrônico 
compras.sje@ifmg.edu.br. 
 

11 DOS RECURSOS 
  

11.1 Caberão recursos, por escrito, das decisões proferidas pela Administração Pública ou 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IFMG, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da empresa licitante;  

b) Anulação ou revogação da licitação,  

c) Rescisão do Contrato; 

d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária de participação em 
licitações públicas ou multa; 

11.2 Os recursos deverão ser protocolizados no Setor de Compras Campus São João 
Evangelista, situado à Avenida Primeiro de Junho, Nº 1043, Bairro Centro, em São 
João Evangelista/MG, CEP: 39705-000. 

11.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

11.4 A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
contados da data do recebimento do processo. 

11.5 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

 

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 O CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA poderá revogar no todo ou em parte a 

presente licitação por interesse público ou anulá-la por ilegalidade constatada por 
terceiros, situação que não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 
Parágrafo Único do artigo 59 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores. 

12.2 É vedada a participação de qualquer licitante que possua vínculo familiar com agente 
público que preste serviço ou exerça cargo em comissão ou função de confiança no 
IFMG. 
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12.3 Demais esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IFMG no endereço e telefones contidos no 
preâmbulo do presente Edital e, ainda, no Sitio do IFMG: www.ifmg.edu.br. 

12.4 O licitante deverá ter conhecimento de todas as informações constantes neste Edital e 
seus anexos, para tanto deverá apresentar a declaração constante do ANEXO D – 
Declaração de conhecimento de todas as informações. 

 

13 DO FORO 
 
13.1 As questões decorrentes da execução deste Edital e seus Anexos, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no Foro da Justiça Federal, 
Seção Judiciária de Belo Horizonte - MG, com a exclusão de qualquer outro por mais.  

 

São João Evangelista, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

 

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

Anderson Nascimento Oliveira 

Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

LEILÃO Nº 001/2019 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. Este termo de referência visa orientar à venda de madeira em pé (Eucalyptus spp) de 
propriedade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - 
Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), situado na Avenida Primeiro de Junho, nº 1043, 
Bairro Centro, em São João Evangelista, CEP: 39705-000, Estado de Minas Gerais. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. O IFMG-SJE firmou com a empresa CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A 
(CENIBRA) os contratos de números 075/2004 (Área de 8,6 hectares - ANEXO IV) e 
072/2006 (Área de 5,41 hectares - ANEXO V) cujo objeto e a compra e venda antecipada de 
madeira (Programa Fomento Florestal). O IFMG-SJE não possui experiência no processo de 
corte e transporte de madeira de eucalipto e com objetivo de evitar maiores gastos e 
dificuldades de logística, optamos pela realização do leilão da floresta em pé. Após vasta 
pesquisa, identificamos que a maioria das instituições (como UFSC, IFRS, ICMBIO e outras) 
utilizaram o processo de leilão. Diante da necessidade da venda da madeira, uma vez que a 
mesma já atingiu a sua maturação, justifica-se a realização do processo na modalidade de 
leilão. 

2.2. Informações sobre os Contratos de plantio, de acordo com inventário realizado pela 
CENIBRA: 

DESCRIÇÃO 
CONTRATO 

 075/2004 
CONTRATO 

 072/2006 
Área  8,6 ha 5,41 ha 

Produtividade 364,47m³/ha 242,12m³/ha 
Volume a ser comprado (base 95%) 2.978m³ 1.244m³ 
Distância de entrega (base pátio 
Virginópolis/Divinolândia de Minas) 51,2 km 51,2 km 

Valor do m³ cubico da madeira posto pátio  R$98,15 R$98,15 
Valor de referência do m³ da madeira em pé R$32,50 R$32,50 
Volume a ser ressarcido à CENIBRA (mínimo 
de 10%, por entrega) - 28,42m³  

 

2.3. Integram este Termo de Referência para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I: Declaração de visita das áreas  
ANEXO II: Termo de Arrematação 
ANEXO III: Declaração de conhecimento sobre da documentação exigida para corte e 
transporte de madeira. 
ANEXO IV: Área Contrato 075/2004 
ANEXO V: Área Contrato 072/2006 
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ANEXO VI: Inventários realizados pela CENIBRA 
ANEXO VII: Contrato 075/2004 
ANEXO VIII: Contrato 072/2006 
 

3. OBJETO 

3.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência a venda de madeira de Eucalipto 
(Eucalyptus spp), na forma de matagem (árvores em pé), no estado em que se encontram, 
devidamente relacionados e especificados no presente Termo de Referência. 

3.1.1 A madeira está localizada em área pertencente ao IFMG-SJE, registrada sob a 
matrícula nº 1880, equivalente à 277,14 hectares; e matrícula nº 1208, correspondente à 
44,45 hectares. 

3.2 A venda compreende o corte, retirada e transporte da madeira até o pátio da CENIBRA 
localizado entre as cidades de Virginópolis e Divinolândia de Minas, totalizando o volume de 
4.222 m³ de madeira, plantados em uma área de 14,01 hectares no IFMG-SJE, conforme 
inventários realizados pela CENIBRA, ANEXO VI deste Termo de Referência. 

 

Item Descrição detalhada Quantidade Unidade 

01 

Venda de madeira em pé de eucalipto (Eucalyptus spp) 
totalizando o volume de 4.222m³, plantados em uma área 
de 14,01 hectares do IFMG-SJE, conforme inventário 
realizado pela CENIBRA. A venda compreende o corte, 
retirada e transporte da madeira até o pátio da CENIBRA 
localizado entre as cidades de Virginópolis e Divinolândia 
de Minas. 

4.222 m³ 

 

3.3 Atingido o quantitativo de 4.222 m³ estipulado de acordo com o inventário realizado 
pela CENIBRA, o corte será interrompido. 

3.3.1 Caso o quantitativo de madeira ultrapasse o volume estipulado no inventário da 
CENIBRA (4.222 m³), poderá o IFMG-SJE, em comum acordo com a CENIBRA, 
celebrar junto à empresa vencedora do leilão, termo aditivo referente ao quantitativo de 
madeira, nas mesmas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

3.3.2 Caso não haja interesse da CENIBRA em adquirir a madeira excedente, caberá 
ao IFMG-SJE decidir o destino da madeira. 
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4. DA VISITAÇÃO 

4.1. A área da floresta estará disponível para visitação a partir da publicação do Edital de 
Leilão, até um dia útil antes da realização do leilão, nos horários compreendidos entre 08h00 e 
11h00 e 13h00 e 15h00. 

4.2. A visita deverá ser agendada no IFMG-SJE, até dois dias úteis antes da data de 
realização do leilão, pelo telefone (33) 3412-2904 ou e-mail: compras.sje@ifmg.edu.br e 
deverá ser realizada por representantes credenciados pelas empresas interessadas, visando 
informações sobre as condições que possam afetar os custos e o andamento dos serviços. A 
visita tem, também, a finalidade de esclarecer dúvidas das empresas interessadas em 
participar do processo e para fins de conhecimento do local. 

4.3. A visita à área da floresta é facultativa, podendo ser realizada por qualquer Preposto, 
mediante prévio agendamento. O agendamento poderá ser feito pelo telefone, e-mail acima 
listados ou pessoalmente no respectivo endereço do IFMG-SJE. 

4.4. Na data e horário designados para visita, o interessado deverá comparecer munido de 
documento de identificação. Ao final da visita, será entregue ao licitante a via do ANEXO I 
(declaração de visita das áreas), devidamente assinada pelo responsável designado pelo 
IFMG-SJE.  

4.5. Tendo em vista que a realização da visita é facultativa, os licitantes não poderão alegar 
o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços em decorrência da execução do objeto do leilão. 

5. DAS CONDIÇÕES  

5.1. O arremate será concedido àquele que ofertar o maior lance por metro cúbico, que não 
poderá ser inferior ao valor de referência estabelecido através de pesquisa de mercado 
realizada pelo IFMG-SJE; 

5.2. A floresta será ofertada e leiloada no estado e nas condições em que se encontra, não 
sendo aceitas reclamações posteriores à arrematação, inclusive em relação a eventuais 
defeitos ou vícios ocultos, bem como na mesma forma, não serão aceitas desistências; 

5.3. Não haverá comissão ao Leiloeiro, por se tratar de servidor público designado pela 
Administração, conforme faculta o artigo 53 da Lei Federal 8.666/93; 

5.4.  Quaisquer providências que ocorram com relação aos bens licitados, em Leilão 
Público, serão resolvidas pela comissão responsável pelo Leilão, cujas decisões serão 
soberanas e irrefutáveis, sendo reservado a este, o direito de aceitar a proposta mais vantajosa 
ou rejeitar a todas, sem que caiba aos concorrentes qualquer tipo de indenização; 

5.5.  A partir do momento em que se der o arremate, a floresta será de plena 
responsabilidade da COMPRADORA, que poderá responder por perdas e danos que venham 
a ocorrer (incêndios, desastres naturais, furtos ou roubos, etc.). A COMPRADORA arcará 
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com as indenizações decorrentes de eventual imperícia, negligência, imprudência ou erros 
praticados na execução dos serviços, notadamente no que concerne a prejuízos de fogo nas 
florestas, quando devidamente comprovada a culpabilidade da COMPRADORA, ou de 
terceiros por ela contratados. 

 

6. DO PREÇO 

6.1. O preço de referência é unitário, correspondente ao valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais 
e cinquenta centavos), conforme preço definido pela pesquisa de mercado, a ser pago por 
unidade de volume (metro cúbico) de madeira em pé, com casca, de acordo com este Termo 
de Referência e Anexos. O preço de referência corresponde ao valor mínimo para início da 
sessão pública do leilão.  

6.2. Durante a vigência do contrato, caso o valor do metro cúbico (m³) da madeira seja 
reajustado pela CENIBRA, o valor de arremate sofrerá alteração proporcional ao valor a ser 
pago pela CENIBRA. Os valores atualmente pagos pela CENIBRA estão descritos no item 
2.2 deste Termo de Referência. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO 

7.1. Cada licitante poderá credenciar-se, nos atos do presente certame, fazer-se representar 
por pessoa credenciada, devidamente autorizada a atuar em seu nome, com poderes bastante 
suficientes para praticar todos os atos do procedimento licitatório, inclusive no que se refere à 
eventual desistência da interposição de recursos; 

7.2. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto; 

7.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa. 

7.4. Não será aceita a participação de licitante da condição de pessoa física e de empresas 
em consórcio; 

7.5. Encerrado o credenciamento, o Leiloeiro convidará os licitantes credenciados a 
formular os lances; 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, não inferiores ao 
valor de referência definido pela pesquisa de mercado, conforme descrito na Cláusula 6 (Do 
preço) deste Termo de Referência; 

7.7. Somente serão aceitos lances cujos valores forem superiores ao último lance.  

7.8. Os lances serão verbais, em moeda nacional, respeitando a diferença mínima de R$0,50 
(cinquenta centavos de real) por metro cúbico, a cada lance; 
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7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido em primeiro; 

7.10. O lance vencedor constará na ata que será lavrada; 

7.11. Os lances efetuados são irretratáveis e, se vencedor, gera uma obrigação contratual, na 
forma de promessa de compra, a qual deverá ser paga conforme condições imposta deste 
Termo de Referência. 

7.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes declinarem da 
sua formulação; 

7.13.  Será declarado vencedor desta etapa o licitante que apresentar a melhor oferta; 

7.14. Encerrada a etapa de lances, passará o Leiloeiro à análise da documentação do licitante 
melhor classificado, conforme disposto no Edital de Leilão; 

7.15. Confirmada a regularidade dos documentos apresentados, o licitante será declarado 
vencedor; 

7.16. Após a declaração do vencedor, este assinará imediatamente o Termo de Arrematação, 
conforme modelo apresentado no ANEXO II deste Termo de Referência. 

7.17. A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos 
concorrentes das exigências e condições estabelecidas no presente Termo de Referência e 
Edital do Leilão. Não poderá o arrematante, sob nenhum pretexto, alegar desconhecimento 
das condições contidas neste Termo de Referência e no Edital do Leilão. 
 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1.  A contratação decorrente do Leilão será formalizada mediante celebração de Termo de 
Contrato e terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação no Diário 
Oficial da União, ou até a colheita do quantitativo total da madeira, o que ocorrer primeiro. 

8.1.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, quando solicitado pela 
adjudicatária durante o seu transcurso, desde que fundamentado em motivo 
justificado e aceito pelo IFMG-SJE e na forma estatuída do artigo 57, parágrafo 
1, da Lei n. 8.666, de 1993;  

8.1.2. Caso haja celebração de Termo Aditivo referente à da madeira remanescente, 
este será celebrado nas mesmas condições impostas por este Termo de 
Referência. 

8.2.  A execução dos serviços deverá ter início em no máximo 30 (trinta) dias após a 
liberação da área pelo responsável técnico designado pelo IFMG-SJE.  
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8.2.1. O prazo para início dos serviços poderá ser prorrogado em comum acordo entre 
as partes. 

8.3. O transporte/retirada da madeira de dentro das dependências do IFMG-SJE fica 
condicionado ao pagamento antecipado do respectivo volume a ser transportado.  

8.4. Constitui condição para a celebração do Termo de Contrato a apresentação dos 
documentos elencados a seguir, além de cadastro a ser realizado no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI).  

8.4.1. Comprovante de Endereço Residencial (do representante legal da empresa) dos 
últimos 90 dias; 

8.4.2. Comprovante de Endereço Comercial dos últimos 90 dias;  

8.4.3. Registro Geral (Identidade); 

8.4.4. CPF;  

8.4.5. Contrato Social; 

8.4.6. Última alteração contratual; 

8.4.7. Procuração com poderes legais de representação registrada em cartório (caso 
haja). 

8.4.8. Termo de cadastro de usuário externo. 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento deve ser efetuado antes de cada transporte/retirada do respectivo volume 
de madeira, em moeda nacional, mediante a quitação da Guia de Recolhimento da União – 
GRU, emitida pelo IFMG-SJE; 

9.1.1. Havendo diferença entre o volume de madeira informado pela COMPRADORA 
no ato da emissão da GRU e as medições realizadas pela CENIBRA, no ato de 
recebimento da madeira, prevalecerá a informação repassada pela CENIBRA; 

9.1.2. A diferença de valores será acertada no próximo pagamento realizado pela 
COMPRADORA ao IFMG-SJE. 

9.2. A COMPRADORA deverá repassar à CENIBRA, como forma de ressarcimento, o 
volume de madeira de 28,42 m³, que corresponde ao empréstimo das mudas das árvores e os 
insumos (adubos e formicidas) que foram utilizados na fase de plantio, conforme consta na 
Cláusula 2.2 do Contrato 072/2006 (ANEXO VIII);  

9.2.1. O valor e volume informados na Cláusula 2.2 do Contrato 072/2006 serão 
atualizados de acordo com o preço praticado atualmente. 

9.2.2. A COMPRADORA será ressarcida com o dobro do volume (56,84m³) da 
madeira entregue como forma de pagamento referente ao empréstimo citado no 
item 9.2. O ressarcimento à COMPRADORA será realizado durante a fase de 
entrega da madeira.  
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9.3. A empresa fica obrigada a pagar todas as taxas e despesas necessárias para a execução 
das atividades, que em nenhuma hipótese poderão ser repassadas ao IFMG-SJE.  

9.4. O IFMG-SJE não reconhecerá reclamações nem manterá vínculos contratuais com 
terceiros a quem venha o arrematante fazer negócios em relação ao objeto do presente Termo 
de Referência. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA  

10.1. Repassar a CENIBRA o volume de madeira, devidamente atualizado, referente à 
cláusula 2.2 do Contrato 072/2006, conforme cláusula 9.2 deste Termo de Referência. 

10.2.  Responsabilizar-se plenamente pela madeira adquirida após o arremate e durante todo o 
prazo de vigência contratual, respondendo por perdas e danos que venham a ocorrer; 

10.3. Designar preposto responsável pelo atendimento ao IFMG-SJE, devidamente capacitado 
e com poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do Termo de 
Referência. 

10.4. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e securitários referentes ao pessoal destacado para a execução de quaisquer 
atividades ou operações relacionadas ao cumprimento dos serviços, inclusive de obrigações 
decorrentes de acidente de trabalho, em relação ao pessoal próprio da COMPRADORA ou de 
seus contratados. O IFMG-SJE fica assim eximido, inclusive de obrigações decorrentes de 
acidente de trabalho, em relação ao pessoal próprio da COMPRADORA ou de seus 
contratados. 

10.5. Cumprir a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança 
e em medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores destacados para a execução dos 
serviços, responsabilizando-se integralmente por eventuais ocorrências;  

10.6. Prestar socorro imediato aos seus empregados ou contratados em caso de doenças ou 
acidentes; 

10.7.  É vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e 
de qualquer trabalho à menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, de acordo com o disposto na Constituição Federal, Artigo 7°, inciso 
XXXIII, e na Lei Federal 9.854/99; 

10.8.  Responsabilizar-se, integralmente, pelo cumprimento das normas relativas à saúde e 
segurança de seus empregados, devendo manter, durante toda a vigência contratual, situação 
regular perante o Ministério do Trabalho; 

10.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à VENDEDORA ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização da VENDEDORA em seu acompanhamento; 
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10.10. Respeitar e cumprir a legislação ambiental vigente para supressão determinada pelo 
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF/MG para colheita e comercialização da 
madeira; 

10.10.1. Manter-se, durante toda a execução do objeto, em condições legais/regulares 
junto aos órgãos fiscalizadores, adquirindo toda a documentação necessária para 
colheita e comercialização da madeira. 

10.10.2. Responsabilizar-se, integralmente, pelo cumprimento das leis ambientais, 
relativas ao corte e comercialização de madeiras, devendo manter, durante toda a 
vigência contratual, situação regular perante os órgãos fiscalizadores. 

10.11.  Respeitar, cumprir e manter, durante toda a execução dos serviços, todas as 
exigências legais requeridas pela CENIBRA para colheita e comercialização da madeira; 

10.12. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram com sua habilitação; 

10.13. Nos casos de corte raso e/ou desbaste, a COMPRADORA deverá efetuar o abate e a 
retirada da madeira em toda a área designada, sendo que o abate das árvores deverá ser feito, 
no máximo, 5 (cinco) a 15 (quinze) centímetros acima do solo; 

10.14. O corte da madeira deve ter início na área mais nova, prosseguindo para a área mais 
velha, de forma contínua, conforme orientações do responsável técnico e/ou fiscal do IFMG-
SJE; 

10.15. Manter todos os aceiros limítrofes aos talhões explorados, limpos e em perfeitas 
condições de tráfego; 

10.16. Manter a área livre de embalagens plásticas, metálicas ou outras, oriundas de suas 
atividades; 

10.17. Manter os empregados e/ou contratados designados para os serviços de corte, baldeio 
e transporte de madeira devidamente munidos de equipamentos de proteção individual 
(EPI’s), atendendo à legislação em vigor; 

10.18.  Sujeitar-se, por meio de seus prepostos, empregados ou contratados, enquanto 
permanecerem na propriedade do IFMG-SJE, às normas disciplinadoras da unidade, podendo 
a VENDEDORA exigir o afastamento daqueles que, com sua conduta, vierem a causar 
transtorno no local onde o trabalho for desenvolvido; 

10.19. É terminantemente proibido à COMPRADORA instalar alojamento nas dependências 
do IFMG-SJE; 

10.20. Proporcionar condições adequadas no local de trabalho (área de vivência, banheiros e 
água para higienização); 
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10.21. Comercializar todo o volume de madeira estipulado no inventário exclusivamente com 
a CENIBRA. 

10.22. Responsabilizar-se por todas as despesas e ônus relativos ao corte e transporte da 
madeira até o pátio da CENIBRA localizado na divisa dos municípios de 
Virginopolis/Divinolândia de Minas; 

10.23. Fornecer à VENDEDORA a relação de veículos e equipamentos que serão utilizados 
para o corte, baldeio e transporte da madeira adquirida; 

10.24. Findo o prazo contratual, a área de plantio deverá ser limpa, desocupada e 
desimpedida de pessoas, equipamentos e quaisquer outros materiais utilizados durante o corte, 
baldeio e transporte da madeira adquirida; 

10.25. É expressamente proibida a COMPRADORA retirar a madeira das dependências do 
IFMG-SJE sem o pagamento antecipado do volume correspondente;  

10.25.1. Apresentar na guarita do IFMG-SJE a autorização para transporte dos volumes 
de madeira emitida pelo Responsável Técnico e/ou fiscal do IFMG-SJE. 

10.26. Cumprir o itinerário de deslocamento dos veículos no interior do IFMG-SJE, 
fornecido pelo Responsável Técnico e/ou fiscal do IFMG-SJE, ficando expressamente 
proibida a utilização de qualquer outro itinerário; 

10.27. Responsabilizar-se pela madeira adquirida após o arremate, eliminando quaisquer 
responsabilidades da VENDEDORA, por perdas advindas de caso fortuito ou força-maior, 
não desobrigando a COMPRADORA do respectivo pagamento em havendo perdas, quando 
devidamente comprovada a culpabilidade da COMPRADORA, ou de terceiros por ela 
contratados. 

10.28. Situações de caso fortuito ou força-maior serão resolvidas pelo Departamento de 
Administração e Planejamento do IFMG-SJE.   

10.29. Responsabilizar-se pela circulação das pessoas envolvidas nos trabalhos referentes à 
execução do Contrato, que deverá ocorrer somente nas áreas determinadas para as operações 
de corte, empilhamento e transporte de madeira, bem como em seus acessos; 

10.30. A COMPRADORA deverá proibir seus empregados e/ou prepostos, de promover 
caça, pesca, criação de animais domésticos, bem como portar arma de fogo e uso de bebidas 
alcoólicas, comportamento inadequado, ou qualquer outra atividade que infrinja a legislação 
florestal e/ou ambiental, na área do objeto de exploração; 

10.31. Não será disponibilizada área para moradia ou alojamento de funcionários da 
COMPRADORA no IFMG-SJE; 

10.32. Não utilizar as instalações (galpões, depósitos, etc.) do IFMG-SJE para 
armazenamento de equipamento, material e/ou insumos utilizados no processo de extração da 
madeira arrematada; 
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10.33. São expressamente vedadas à COMPRADORA: 

10.33.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da VENDEDORA, 
durante a prestação dos serviços; 

10.33.2.  A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do IFMG-SJE; 

10.34. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a 
serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do 
objeto, sem autorização por escrito do IFMG-SJE, sob pena de aplicação da sanção de 
suspensão do direito de licitar e contratar pelo período de 2 (dois) anos ou proposição de 
aplicação de sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
além do pagamento de indenização por perdas e danos; 

10.35. Pagar multas, indenizações ou despesas que porventura venham a ser impostas por 
órgão fiscalizadores da atividade da COMPRADORA, bem como o ônus decorrente de sua 
repercussão sobre o objeto deste Termo de Referência;  

10.36. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
contratuais assumidas com o IFMG-SJE, em função do arremate do objeto deste Termo de 
Referência.  

10.36.1. No caso de subcontratação de serviços, toda e qualquer responsabilidade com 
terceiros é exclusivamente da COMPRADORA, devendo esta se responsabilizar 
com as obrigações contratuais assumidas com o IFMG-SJE.  

10.37.  Retirar do IFMG-SJE apenas as madeiras provenientes das áreas dos contratos 
075/2004 – 8,6 hectares (ANEXO IV) e 072/2006 – 5,40 hectares (ANEXO V), que equivale 
a 4.222 m³, conforme inventários realizados pela CENIBRA (ANEXO VI); 

10.38. A COMPRADORA deverá apresentar no início e durante a execução dos serviços os 
seguintes documentos: 

10.38.1. Relação de pessoas envolvidas na execução do objeto previsto neste Termo de 
Referência (corte e transporte da madeira), contendo nome completo, cargo ou 
função, horário do posto de trabalho, número da carteira de identidade (RG) e do 
cadastro de pessoas físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços; 

10.38.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou documentos equivalentes 
que comprovem vínculo do pessoal contratado e dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços;  

10.38.3. Documentos exigidos pela CENIBRA e pelos órgãos fiscalizadores para 
colheita e comercialização de madeira.  
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10.38.4. Declaração de conhecimento dos documentos exigidos pela CENIBRA e pelos 
órgãos fiscalizadores para corte e transporte de madeira, conforme modelo 
apresentado no ANEXO III deste Termo de Referência. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA 

11.1.   Solicitar à CENIBRA o fornecimento do equipamento para abertura e manutenção de 
estrada para escoamento da madeira, sendo os pontos de abertura definidos pela CENIBRA e 
o IFMG-SJE; 

11.2.  Fornecer o itinerário para o deslocamento dos veículos da COMPRADORA no interior 
do IFMG-SJE, ficando expressamente proibida a utilização de qualquer outro; 

11.3.  Fornecer a documentação necessária para licenciamento ambiental das áreas a serem 
cortadas; 

11.4.  Indicar um Responsável Técnico e/ou fiscal para acompanhamento das operações de 
extração de madeira, fornecendo seu nome completo, n° do CPF, e-mail, telefone; 

11.5.  Cobrar mensalmente da COMPRADORA a apresentação das guias de recolhimento 
trabalhistas dos funcionários envolvidos nas atividades de exploração da madeira no IFMG-
SJE;  

11.6.  Emitir a ordem de serviços para a COMPRADORA iniciar os trabalhos de corte da 
madeira; 

11.7.  Comunicar a COMPRADORA que o horário para execução dos serviços será das 06:00 
às 18:30 horas, de segunda a sábado; 

11.8.  Formalizar, junto a CENIBRA, a autorização de pagamento, de maneira a permitir que 
a vencedora do leilão receba os pagamentos referentes à madeira entregue à CENIBRA;  

11.9.  Autorizar, após confirmação do pagamento, a retirada dos volumes de madeira. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1.  Comete infração administrativa o licitante que:  

12.1.1. Apresentar documentação falsa;  

12.1.2. Não mantiver a proposta;  

12.1.3. Cometer fraude fiscal;  

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.  

12.2. A COMPRADORA será notificada sempre que descumprir as obrigações estabelecidas 
neste Termo de Referência. A notificação pode ocasionar a abertura de processo 
administrativo para a aplicação de penalidades administrativas. 
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12.3. A COMPRADORA deverá apresentar defesa, por escrito, justificando o cumprimento 
irregular do Termo de Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação. O silêncio da COMPRADORA, assim como a apresentação de resposta 
considerada pelo IFMG-SJE como insatisfatória ou insuficiente, acarretará a imposição de 
sanção administrativa, nos termos deste Termo de Referência. 

12.4. Será rescindido o Contrato quando a gravidade da falta praticada comprometer seu fiel 
cumprimento, caso em que será aplicada, simultaneamente, a penalidade de suspensão de 
licitar e contratar com o IFMG-SJE. 

12.5. As sanções administrativas serão aplicadas após regular processo administrativo em que 
se assegure o contraditório e a ampla defesa à COMPRADORA, nas hipóteses e gradações 
previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, sem juízo da 
responsabilidade civil e penal cabíveis. 

12.5.1. As sanções previstas nesta Cláusula não excluem a obrigação de reparar os 
danos eventualmente causados ao IFMG-SJE e/ou terceiros. 

12.6. A recusa injusta do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o Contrato ou 
instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias, após comunicação pela Diretoria de 
Administração e Planejamento do IFMG-SJE, estará caracterizada o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando a empresa à perda do direito à contratação e às penalidades 
previstas nos art. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

12.7. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, por erro ou atraso na execução dos 
serviços ou quaisquer outras irregularidades, a VENDEDORA poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à COMPRADORA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitações públicas e impedimento de 
contratar com a Administração Pública por um prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou, até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a COMPRADORA ressarcir a 
VENDEDORA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item “c”; 

e) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, ou, pelo descumprimento 
de notificações visando a regularização das falhas apontadas pela 
VENDEDORA, a COMPRADORA sujeitar-se-á a multa de 1% (um por cento) 
ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

12.8. A multa será aplicada sobre o valor do Contrato, e poderá ser cobrada judicialmente 
pela VENDEDORA. 
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12.9.  As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

12.10.  Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria de Administração e Planejamento do 
IFMG-SJE. 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

DECLARAÇÃO DE VISITA DAS ÁREAS 

  

  

ATESTO, para os devidos fins, que nesta data o interessado abaixo identificado 

efetuou a vistoria na floresta de eucalipto localizada no Instituto Federal de Minas Gerais, 

Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), situado na Avenida Primeiro de Junho, 1043 – 

CEP 39705-000 – São João Evangelista-MG, tendo ciência da área, condições, quantidades, 

declividade e demais características das áreas de exploração que serão objeto de Alienação de 

Madeira, por meio de Leilão Público.  

 

São João Evangelista/ MG, _______ de ______________________________ de 2019. 

  

 

Empresa: ___________________________________________________________________ 

CNPJ:______________________________________________________________________ 

Nome do representante legal:____________________________________________________ 

R.G.:_____________________________ CPF: _____________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura do responsável técnico do IFMG-SJE 
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

TERMO DE ARREMATAÇÃO 

LEILÃO 001/2019 

 

Bem: Madeira em pé de eucalipto (Eucalyptus spp) totalizando o volume de 4.222m³, plantados em 

uma área de 14,01 hectares do IFMG-SJE, conforme inventário realizado pela CENIBRA.  

Valor por metro cúbico: R$ ____________________________________________ 

(__________________________________________________________________________) 

 Valor total da arrematação: R$________________________________________________ 

(_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________) 

Arrematante: _______________________________________________________________ 

CNPJ do arrematante: _______________________________________________________  

Telefone de contato: _________________________________________________________ 

 

 

Declaro para os devidos fins que ofertei o valor acima anotado para o bem também informado, 

referente ao Leilão 001/2019 do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista. 

Firmo o compromisso de quitar o valor da arrematação conforme previsto no Termo de Referência e 

Edital do Leilão, e ainda assinar o contrato a ser firmado em virtude do arremate, sob pena de 

aplicação das multas e outras sanções previstas no Termo de Referência e Edital do Leilão. Declaro, 

ainda, ciência de que todos os custos e providências para execução do objeto do bem arrematado serão 

por conta do arrematante. 

 

São João Evangelista/ MG, _______ de ______________________________ de 2019. 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa arrematante 
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ANEXO III – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
PARA CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA 

 
 

A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _____________________, neste ato representada por seu representante legal 

________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____________________________________, expedida pela __________ e do CPF nº 

_____________, declara estar ciente dos documentos exigidos pela CENIBRA e pelos órgãos 

fiscalizadores para corte e transporte de madeira e da necessidade de se manter, durante toda a 

vigência contratual, em condições legais/regulares junto a CENIBRA e aos órgãos fiscalizadores e, 

responsabilizando-se, integralmente, pelo cumprimento das leis ambientais, relativas ao corte e 

comercialização de madeiras. 

 

São João Evangelista/ MG, _______ de ______________________________ de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa arrematante 
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ANEXO VII  – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contrato 075/2004 
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ANEXO VIII  – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contrato 072/2006 
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ANEXO B 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 (NOME DA EMPRESA), CNPJ Nº ______________________, sediada (endereço completo), 

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ao 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

   _____________, _____ de ________________ de 2019 

 

(a) ______________________________ 

 

 

Nome e assinatura do Declarante 

 

 

CPF nº.:________________________________ 

 

RG nº:__________________________________ 
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ANEXO C 

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

NOME DA EMPRESA ____________________ inscrito no CNPJ nº____________, por intermédio  de seu 

representante legal o(a) Sr(a) __________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________ e do CPF 

nº__________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido  pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

 

.................. 

data 

 

 

 

 

................................... 

(representante legal) 
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ANEXO D 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 

 Declaro que no atendimento ao prescrito no inciso III do Art. 30 da Lei 8.666/93, tomei conhecimento de todas as 

informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da  Leilão  nº 01/2019 – IFMG – Campus São 

João Evangelista. 

 

 

 

 

(Local)                  , _______ de_____________de 2019. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Proponente 

Identidade 
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ANEXO E – Minuta de Contrato 

TERMO DE CONTRATO Nº ____/_____  QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO 
EVANGELISTA E A EMPRESA ____________. 

  

Pelo presente instrumento, de um lado, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, Autarquia Federal 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.626.896/0006-87, com Sede à Avenida Primeiro de Junho, nº 1043, 
Bairro Centro, em São João Evangelista, Estado de Minas Gerais, CEP nº 39705-000, doravante 
denominado VENDEDORA ou IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA (IFMG-SJE), neste ato 
representado por seu Diretor Geral José Roberto de Paula, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº M-2.775.736, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 521.024.676-00, residente e domiciliado à 
Rua Jaime Nunes de Miranda, nº 23, Centro, em São João Evangelista, Estado de Minas Gerais, CEP 39705-
000, nomeado pela Portaria n° 1.329 de 22 de setembro de 2015, publicado no DOU de 23 de setembro de 
2015, Seção 2, pag.19, e, de outro lado a Empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº ________________, estabelecida à Rua ________________, nº ________, Bairro ________________, 
em ________________, Estado de ________________, CEP nº ________________, doravante 
denominado COMPRADORA, neste ato, representada pelo Senhor ________________, 
nacionalidade (________________), estado civil (________________), portador da Carteira de Identidade 
nº ________________, expedida pela ________________ e do CPF nº ________________, residente e 
domiciliado à ________________, nº ________________, Bairro ________________, 
em ________________, Estado de ________________, CEP nº ________________, tendo em vista o que 
consta no Leilão nº 01/2019, processado sob o nº 23214.001381/2019-52 e em observância às disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é a venda de madeira de Eucalipto (Eucalyptus spp), na forma de 
matagem (árvores em pé), no estado em que se encontram, devidamente relacionados e especificados no 
Termo de Referência. 

1.1.1 A madeira está localizada em área pertencente ao IFMG-SJE, registrada sob a matrícula nº 1880, 
equivalente à 277,14 hectares; e matrícula nº 1208, correspondente à 44,45 hectares. 

1.2 A venda compreende o corte, retirada e transporte da madeira até o pátio da CENIBRA localizado entre 
as cidades de Virginópolis e Divinolândia de Minas, totalizando o volume de 4.222 m³ de madeira, 
plantados em uma área de 14,01 hectares no IFMG-SJE, conforme inventários realizados pela Celulose 
Nipo-Brasileira S/A (CENIBRA), ANEXO VI do Termo de Referência. 

1.3 Descrição do objeto: 

Item Descrição detalhada Quantidade Unidade 

01 Venda de madeira em pé de eucalipto (Eucalyptus spp) totalizando 
o volume de 4.222m³, plantados em uma área de 14,01 hectares do 

4.222 m³ 
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IFMG-SJE, conforme inventário realizado pela CENIBRA. A 
venda compreende o corte, retirada e transporte da madeira até o 
pátio da CENIBRA localizado entre as cidades de Virginópolis e 
Divinolândia de Minas. 

  

1.4 Atingido o quantitativo de 4.222 m³ estipulado de acordo com o inventário realizado pela CENIBRA, o 
corte será interrompido. 

1.4.1 Caso o quantitativo de madeira ultrapasse o volume estipulado no inventário da CENIBRA 
(4.222 m³), poderá o IFMG-SJE, em comum acordo com a CENIBRA, celebrar junto à empresa 
vencedora do leilão, termo aditivo referente ao quantitativo de madeira, nas mesmas condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

1.4.2 Caso não haja interesse da CENIBRA em adquirir a madeira excedente, caberá ao IFMG-SJE 
decidir o destino da madeira. 

1.5 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Leilão nº 01/2019 e seus anexos, identificado no 
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação 
no Diário Oficial da União, ou até a colheita do quantitativo total da madeira, o que ocorrer primeiro; 

2.1.1 O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado, quando solicitado pela adjudicatária durante o 
seu transcurso, desde que fundamentado em motivo justificado e aceito pelo IFMG-SJE e na 
forma estatuída do artigo 57, parágrafo 1, da Lei n. 8.666, de 1993; 

2.1.2 Caso haja celebração de Termo Aditivo referente à da madeira remanescente, este será celebrado 
nas mesmas condições impostas no Termo de Referência, anexo do Edital de Leilão nº 01/2019. 

2.2 A execução dos serviços deverá ter início em no máximo 30 (trinta) dias após a liberação da área pelo 
responsável técnico designado pelo IFMG-SJE. 

2.2.1 O prazo para início dos serviços poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes. 

  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor do contrato é de R$ ________ (_________________) por unidade de volume (metro cúbico) de 
madeira em pé, com casca, perfazendo o valor de R$ ________ (_________________). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

3.3 Durante a vigência do contrato, caso o valor do metro cúbico (m³) da madeira seja reajustado pela 
CENIBRA, o valor do contrato sofrerá alteração proporcional ao valor a ser pago pela CENIBRA. 

  

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
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4.1 O pagamento deve ser efetuado antes de cada transporte/retirada do respectivo volume de madeira, em 
moeda nacional, mediante a quitação da Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida pelo IFMG-SJE. 

4.1.1 Havendo diferença entre o volume de madeira informado pela COMPRADORA no ato da 
emissão da GRU e as medições realizadas pela CENIBRA, no ato de recebimento da madeira, 
prevalecerá a informação repassada pela CENIBRA. 

4.1.2 A diferença de valores será acertada no próximo pagamento realizado pela COMPRADORA ao 
IFMG-SJE. 

4.2 A COMPRADORA deverá repassar à CENIBRA, como forma de ressarcimento, o volume de madeira 
de 28,42 m³, que corresponde ao empréstimo das mudas das árvores e os insumos (adubos e formicidas) que 
foram utilizados na fase de plantio, conforme consta na Cláusula 2.2 do Contrato 072/2006 (ANEXO VIII 
do Termo de Referência). 

4.2.1 O valor e volume informados na Cláusula 2.2 do Contrato 072/2006 (ANEXO VIII do Termo de 
Referência) serão atualizados de acordo com o preço praticado no momento de assinatura do Termo de 
Contrato. 

4.2.2 A COMPRADORA será ressarcida com o dobro do volume (56,84m³) da madeira entregue como 
forma de pagamento referente ao empréstimo citado no item 4.2. O ressarcimento à COMPRADORA 
será realizado durante a fase de entrega da madeira. 

4.3 A empresa fica obrigada a pagar todas as taxas e despesas necessárias para a execução das atividades, 
que em nenhuma hipótese poderão ser repassadas ao IFMG-SJE. 

4.4 O IFMG-SJE não reconhecerá reclamações nem manterá vínculos contratuais com terceiros a quem 
venha o arrematante fazer negócios em relação ao objeto do Termo de Contrato. 

  

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA 

5.1 Repassar a CENIBRA o volume de madeira, devidamente atualizado, referente à cláusula 2.2 do 
Contrato 072/2006 (ANEXO VIII do Termo de Referência), conforme cláusula 9.2 do Termo de Referência. 

5.2 Responsabilizar-se plenamente pela madeira adquirida após o arremate e durante todo o prazo de 
vigência contratual, respondendo por perdas e danos que venham a ocorrer. 

5.3 Designar preposto responsável pelo atendimento ao IFMG-SJE, devidamente capacitado e com poderes 
para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto deste Termo de Contrato. 

5.4 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
securitários referentes ao pessoal destacado para a execução de quaisquer atividades ou operações 
relacionadas ao cumprimento dos serviços, inclusive de obrigações decorrentes de acidente de trabalho, em 
relação ao pessoal próprio da COMPRADORA ou de seus contratados. O IFMG-SJE fica assim eximido, 
inclusive de obrigações decorrentes de acidente de trabalho, em relação ao pessoal próprio da 
COMPRADORA ou de seus contratados. 

5.5 Cumprir a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina 
do trabalho, relativos aos trabalhadores destacados para a execução dos serviços, responsabilizando-se 
integralmente por eventuais ocorrências. 

5.6 Prestar socorro imediato aos seus empregados ou contratados em caso de doenças ou acidentes. 
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5.7 É vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho à menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de 
acordo com o disposto na Constituição Federal, Artigo 7°, inciso XXXIII, e na Lei Federal 9.854/99. 

5.8 Responsabilizar-se, integralmente, pelo cumprimento das normas relativas à saúde e segurança de seus 
empregados, devendo manter, durante toda a vigência contratual, situação regular perante o Ministério do 
Trabalho. 

5.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à VENDEDORA ou a terceiros decorrentes da 
execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da VENDEDORA 
em seu acompanhamento. 

5.10 Respeitar e cumprir a legislação ambiental vigente para supressão determinada pelo Instituto Estadual 
de Florestas de Minas Gerais – IEF/MG para colheita e comercialização da madeira; 

5.10.1 Manter-se, durante toda a execução do objeto, em condições legais/regulares junto aos órgãos 
fiscalizadores, adquirindo toda a documentação necessária para colheita e comercialização da madeira. 

5.10.2 Responsabilizar-se, integralmente, pelo cumprimento das leis ambientais, relativas ao corte e 
comercialização de madeiras, devendo manter, durante toda a vigência contratual, situação regular 
perante os órgãos fiscalizadores. 

5.11 Respeitar, cumprir e manter, durante toda a execução dos serviços, todas as exigências legais requeridas 
pela CENIBRA para colheita e comercialização da madeira. 

5.12 Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições que culminaram com sua habilitação. 

5.13 Nos casos de corte raso e/ou desbaste, a COMPRADORA deverá efetuar o abate e a retirada da 
madeira em toda a área designada, sendo que o abate das árvores deverá ser feito, no máximo, 5 (cinco) a 15 
(quinze) centímetros acima do solo. 

5.14 O corte da madeira deve ter início na área mais nova, prosseguindo para a área mais velha, de forma 
contínua, conforme orientações do responsável técnico e/ou fiscal do IFMG-SJE. 

5.15 Manter todos os aceiros limítrofes aos talhões explorados, limpos e em perfeitas condições de tráfego. 

5.16 Manter a área livre de embalagens plásticas, metálicas ou outras, oriundas de suas atividades. 

5.17 Manter os empregados e/ou contratados designados para os serviços de corte, baldeio e transporte de 
madeira devidamente munidos de equipamentos de proteção individual (EPI’s), atendendo à legislação em 
vigor. 

5.18 Sujeitar-se, por meio de seus prepostos, empregados ou contratados, enquanto permanecerem na 
propriedade do IFMG-SJE, às normas disciplinadoras da unidade, podendo a VENDEDORA exigir o 
afastamento daqueles que, com sua conduta, vierem a causar transtorno no local onde o trabalho for 
desenvolvido. 

5.19 É terminantemente proibido à COMPRADORA instalar alojamento nas dependências do IFMG-SJE. 

5.20 Proporcionar condições adequadas no local de trabalho (área de vivência, banheiros e água para 
higienização). 

5.21 Comercializar todo o volume de madeira estipulado no inventário exclusivamente com a CENIBRA. 

5.22 Responsabilizar-se por todas as despesas e ônus relativos ao corte e transporte da madeira até o pátio da 
CENIBRA localizado na divisa dos municípios de Virginopolis/Divinolândia de Minas; 
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5.23 Fornecer à VENDEDORA a relação de veículos e equipamentos que serão utilizados para o corte, 
baldeio e transporte da madeira adquirida. 

5.24 Findo o prazo contratual, a área de plantio deverá ser limpa, desocupada e desimpedida de pessoas, 
equipamentos e quaisquer outros materiais utilizados durante o corte, baldeio e transporte da madeira 
adquirida. 

5.25 É expressamente proibida a COMPRADORA retirar a madeira das dependências do IFMG-SJE sem o 
pagamento antecipado do volume correspondente. 

5.25.1 Apresentar na guarita do IFMG-SJE a autorização para transporte dos volumes de madeira 
emitida pelo Responsável Técnico e/ou fiscal do IFMG-SJE. 

5.26 Cumprir o itinerário de deslocamento dos veículos no interior do IFMG-SJE, fornecido pelo 
Responsável Técnico e/ou fiscal do IFMG-SJE, ficando expressamente proibida a utilização de qualquer 
outro itinerário. 

5.27 Responsabilizar-se pela madeira adquirida após o arremate, eliminando quaisquer responsabilidades da 
VENDEDORA, por perdas advindas de caso fortuito ou força-maior, não desobrigando a COMPRADORA 
do respectivo pagamento em havendo perdas, quando devidamente comprovada a culpabilidade da 
COMPRADORA, ou de terceiros por ela contratados. 

5.28 Situações de caso fortuito ou força-maior serão resolvidas pelo Departamento de Administração e 
Planejamento do IFMG-SJE.  

5.29 Responsabilizar-se pela circulação das pessoas envolvidas nos trabalhos referentes à execução do 
Contrato, que deverá ocorrer somente nas áreas determinadas para as operações de corte, empilhamento e 
transporte de madeira, bem como em seus acessos. 

5.30 A COMPRADORA deverá proibir seus empregados e/ou prepostos, de promover caça, pesca, criação 
de animais domésticos, bem como portar arma de fogo e uso de bebidas alcoólicas, comportamento 
inadequado, ou qualquer outra atividade que infrinja a legislação florestal e/ou ambiental, na área do objeto 
de exploração. 

5.31 Não será disponibilizada área para moradia ou alojamento de funcionários da COMPRADORA no 
IFMG-SJE. 

5.32 Não utilizar as instalações (galpões, depósitos, etc.) do IFMG-SJE para armazenamento de 
equipamento, material e/ou insumos utilizados no processo de extração da madeira arrematada; 

5.33 São expressamente vedadas à COMPRADORA. 

5.33.1 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da VENDEDORA, durante a 
prestação dos serviços. 

5.33.2 A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do IFMG-SJE. 

5.34 Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou 
de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização por escrito do 
IFMG-SJE, sob pena de aplicação da sanção de suspensão do direito de licitar e contratar pelo período de 2 
(dois) anos ou proposição de aplicação de sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, além do pagamento de indenização por perdas e danos. 

5.35 Pagar multas, indenizações ou despesas que porventura venham a ser impostas por órgão fiscalizadores 
da atividade da COMPRADORA, bem como o ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste 
Termo de Contrato. 
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5.36 Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações contratuais 
assumidas com o IFMG-SJE, em função do arremate do objeto do Termo de Contrato. 

5.36.1 No caso de subcontratação de serviços, toda e qualquer responsabilidade com terceiros é 
exclusivamente da COMPRADORA, devendo esta se responsabilizar com as obrigações contratuais 
assumidas com o IFMG-SJE. 

5.37 Retirar do IFMG-SJE apenas as madeiras provenientes das áreas dos contratos 075/2004 – 8,6 hectares 
(ANEXO IV do Termo de Referência) e 072/2006 – 5,40 hectares (ANEXO V do Termo de Referência), 
que equivale a 4.222 m³, conforme inventários realizados pela CENIBRA (ANEXO VI do Termo de 
Referência). 

5.38 A COMPRADORA deverá apresentar no início e durante a execução dos serviços os seguintes 
documentos: 

5.38.1 Relação de pessoas envolvidas na execução do objeto previsto neste Termo de Referência (corte 
e transporte da madeira), contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 
número da carteira de identidade (RG) e do cadastro de pessoas físicas (CPF), com indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços. 

5.38.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou documentos equivalentes que comprovem 
vínculo do pessoal contratado e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços; 

5.38.3 Documentos exigidos pela CENIBRA e pelos órgãos fiscalizadores para colheita e 
comercialização de madeira. 

5.38.4 Declaração de conhecimento dos documentos exigidos pela CENIBRA e pelos órgãos 
fiscalizadores para corte e transporte de madeira, conforme modelo apresentado no ANEXO III do 
Termo de Referência. 

  

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA 

6.1 Solicitar à CENIBRA o fornecimento do equipamento para abertura e manutenção de estrada para 
escoamento da madeira, sendo os pontos de abertura definidos pela CENIBRA e o IFMG-SJE. 

6.2 Fornecer o itinerário para o deslocamento dos veículos da COMPRADORA no interior do IFMG-SJE, 
ficando expressamente proibida a utilização de qualquer outro. 

6.3 Fornecer a documentação necessária para licenciamento ambiental das áreas a serem cortadas. 

6.4 Indicar um Responsável Técnico e/ou fiscal para acompanhamento das operações de extração de 
madeira, fornecendo seu nome completo, n° do CPF, e-mail, telefone. 

6.5 Cobrar mensalmente da COMPRADORA a apresentação das guias de recolhimento trabalhistas dos 
funcionários envolvidos nas atividades de exploração da madeira no IFMG-SJE. 

6.6 Emitir a ordem de serviços para a COMPRADORA iniciar os trabalhos de corte da madeira. 

6.7 Comunicar a COMPRADORA que o horário para execução dos serviços será das 06:00 às 18:30 horas, 
de segunda a sábado. 

6.8 Formalizar, junto a CENIBRA, a autorização de pagamento, de maneira a permitir que a vencedora do 
leilão receba os pagamentos referentes à madeira entregue à CENIBRA. 

6.9 Autorizar, após confirmação do pagamento, a retirada dos volumes de madeira. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela COMPRADORA, os materiais que serão 
empregados e a fiscalização pela VENDEDORA são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

7.2 Fica designado como Fiscal deste Contrato o Servidor __________________, Matrícula SIAPE nº 
_________ e CPF nº _________e, como Fiscal Substituto, Servidor __________________, Matrícula 
SIAPE nº _________ CPF nº _________, para desempenharem as atividades contidas no artigo 67 da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores. 

7.3 Ao Fiscal do Contrato, incumbe dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato e, ainda, 
exercer, em toda a sua plenitude, a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666/93, com suas alterações 
posteriores. 

  

8. CLÁUSULA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA COMPRADORA 

8.1 Representará a COMPRADORA, na execução do termo ajustado, como 
Preposto, __________________, portador(a) do CPF n° _________. 

  

9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 Comete infração administrativa o licitante que: 

9.1.1 Apresentar documentação falsa. 

9.1.2 Não mantiver a proposta. 

9.1.3 Cometer fraude fiscal. 

9.1.4 Comportar-se de modo inidôneo. 

9.2 A COMPRADORA será notificada sempre que descumprir as obrigações estabelecidas neste Termo de 
Referência. A notificação pode ocasionar a abertura de processo administrativo para a aplicação de 
penalidades administrativas. 

9.3 A COMPRADORA deverá apresentar defesa, por escrito, justificando o cumprimento irregular do 
Termo de Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação. O silêncio da 
COMPRADORA, assim como a apresentação de resposta considerada pelo IFMG-SJE como insatisfatória 
ou insuficiente, acarretará a imposição de sanção administrativa, nos termos deste Termo de Referência. 

9.4 Será rescindido o Contrato quando a gravidade da falta praticada comprometer seu fiel cumprimento, 
caso em que será aplicada, simultaneamente, a penalidade de suspensão de licitar e contratar com o IFMG-
SJE. 

9.5 As sanções administrativas serão aplicadas após regular processo administrativo em que se assegure o 
contraditório e a ampla defesa à COMPRADORA, nas hipóteses e gradações previstas no Art. 87, da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores, sem juízo da responsabilidade civil e penal cabíveis. 

9.5.1 As sanções previstas nesta Cláusula não excluem a obrigação de reparar os danos eventualmente 
causados ao IFMG-SJE e/ou terceiros. 

9.6 A recusa injusta do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o Contrato ou instrumento equivalente no 
prazo de 05 (cinco) dias, após comunicação pela Diretoria de Administração e Planejamento do IFMG-SJE, 
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estará caracterizada o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa à perda do direito 
à contratação e às penalidades previstas nos art. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

9.7 Pela inexecução parcial ou total do Contrato, por erro ou atraso na execução dos serviços ou quaisquer 
outras irregularidades, a VENDEDORA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à COMPRADORA as 
seguintes sanções: 

a) Advertência. 

b) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do Contrato. 

c) Suspensão temporária de participar em licitações públicas e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por um prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou, até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
COMPRADORA ressarcir a VENDEDORA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item “c”. 

e) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, ou, pelo descumprimento de notificações 
visando a regularização das falhas apontadas pela VENDEDORA, a COMPRADORA sujeitar-
se-á a multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem prejuízo das demais 
sanções. 

9.8 A multa será aplicada sobre o valor do Contrato, e poderá ser cobrada judicialmente pela 
VENDEDORA. 

9.9 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

9.10 Casos omissos serão dirimidos pela Diretoria de Administração e Planejamento do IFMG-SJE. 

  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à COMPRADORA o 
direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A COMPRADORA reconhece os direitos da VENDEDORA em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 

10.4.3. Indenizações e multas. 

  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à COMPRADORA: 
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11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira. 

  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1 A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem 
como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017. 

13.2. A COMPRADORA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes VENDEDORAS poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

  

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela VENDEDORA, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, com alterações posteriores e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à VENDEDORA providenciar a publicação deste instrumento, no Diário Oficial da União, 
no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1.  É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Belo Horizonte - MG, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93. 

E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo de Contrato disponibilizado por meio 
eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, conforme PORTARIA Nº 1151 DE 27 DE 
SETEMBRO DE 2017 do IFMG e respeitando o DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015, o 
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por 2 (duas) testemunhas. 
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ANEXO F – CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO – SEI IFMG 
 

TERMO DE CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÕES - SEI-IFMG 

 

Nome completo e sem abreviaturas:  
 

Registro Geral (Identidade): 
 

Órgão Expedidor:  
 

CPF: 
 

Telefone Comercial Fixo com DDD:  
 

Telefone Celular com DDD:  
 

Telefone Residencial Fixo com DDD: 
 

Endereço Comercial: 
 

Endereço Residencial: 
 
Endereço eletrônico Institucional (e-mail): 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE 

Declaro aceitar os termos e condições que regem o processo eletrônico, previstos no Decreto nº 
8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na 
modalidade cadastrada (login e senha) e tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das 
ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração de responsabilidade civil, penal e administrativa.  

Declaro, ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade: 

I. O sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; 

II. É de inteira responsabilidade da empresa manter todos os dados atualizados perante ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, durante a vigência do contrato ou outro 
instrumento jurídico; 

III. A conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os 
constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e a 
anexação dos documentos essenciais e complementares; 

IV. A confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos 
pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; 

V. A conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de 
peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração Pública de rever os atos praticados 
no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais para qualquer tipo de conferência; 

VI. A verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento dos documentos 
transmitidos eletronicamente; 
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VII. A realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais entre o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o usuário ou a entidade porventura representada, 
não sendo admitidas intimação ou protocolização por meio diverso, exceto nas situações em que for 
tecnicamente inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause 
danos relevante à celeridade do processo ou outra exceção prevista em instrumento normativo próprio; 

VIII. A observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora 
do recebimento pelo SEI-IFMG, considerando-se tempestivos os atos praticados até às 23 horas e 59 
minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília/DF, 
independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo; 

IX. A consulta periódica ao SEI-IFMG ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento 
eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que 
efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; 

X. As condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do 
computador utilizado nas transmissões eletrônicas; e 

XI. A observância dos períodos de manutenção programada, que serão realizadas, preferencialmente, 
no período da 0 hora dos sábados às 22 horas dos domingos ou da 0 hora às 6 horas nos demais dias da 
semana, ou qualquer outro tipo de indisponibilidade do sistema. 

Para que este Cadastro seja aprovado, o usuário deve apresentar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais os seguintes documentos, juntamente com o presente Termo assinado (pode o 
presente Termo ser assinado com Certificado Digital e Assinatura digital ou assinatura conforme documento de 
Identificação apresentado), apresentando juntamente as cópias dos seguintes documentos: 

• Comprovante de Endereço Residencial dos últimos 90 dias 

• Comprovante de Endereço Comercial dos últimos 90 dias;  

• Registro Geral (Identidade)  

• CPF;  

• Contrato Social; 

• Última alteração contratual; 

• Procuração com poderes legais de representação registrada em cartório (caso haja). 

 

____________________, ____ de _____________ de _______. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
Nome Legível  

 Assinatura conforme documento com foto Apresentado e Carimbo 
Ou Assinatura com certificado Digital 


