
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 
 

CARTA CONVITE 

PROCESSO LICITATÓRIO 009/2017 

MODALIDADE Convite 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 002/2017 

 

O Município de Jacinto/MG torna público, para conhecimento dos interessados que na data, horário 

e local indicado, fará realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE, na forma, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório obedecerá à regida pela lei 8.666/93 e suas alterações, O Código de Defesa 

do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como à legislação correlata, e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

CARTA CONVITE Nº 002/2017 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data da abertura da 

sessão pública 
07/03/2017 

Horário 08h00min horas. 

Credenciamento Das 08h00minh às 08h10min do dia 07 de Março de 2017. 

Local 
Sala da Comissão Permanente de Licitação situada na Av. Antônio 

Ferreira Lúcio, 343, 1º Andar, Centro, Jacinto MG. 

 

I - DO OBJETO 

1 A presente licitação tem como objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS 

OBRAS DO MUNICIPIO, BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE NO MUNICIPIO DE JACINTO MG, conforme 

Especificações complementares constantes do Anexo I desta Carta Convite. 
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1.2 - A licitação será por menor preço global, conforme tabela constante do Projeto Básico. 

1.3  - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

1.4 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I Especificações Complementares 

ANEXO II Modelo de Proposta/Planilha 

ANEXO III Modelo de procuração  

ANEXO IV Modelo Declaração de Fatos impeditivos e superveniente 

ANEXO V Modelo Declaração Empregador 

ANEXO VI Modelo Declaração Micro e Pequenas Empresas PARA O CASO DE PESSOAS 

JURÍDICAS 

ANEXO VII Minuta DO PROJETO BASE E DO Contrato  

II - ÁREA SOLICITANTE 

1 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1-Poderão participar desta licitação demais interessados, pessoas físicas ou jurídicas cadastrados 

no Município de Jacinto MG, do ramo pertinente ao objeto licitado, desde que retirem a presente 

Carta Convite e assinem o protocolo de recebimento respectivo, com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da data prevista para entrega dos envelopes de documentação e proposta.   

3.2.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.1 - Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações; 

3.2 - Em consórcio; 

a) - Estrangeira que não funcione no Brasil. 

b)- Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
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c) - Pessoas Jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 

d) – Ás  pessoas físicas, aquelas que estejam cumprindo penas criminais mesmo em regime de 

progressão. 

4 - A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo 

descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

5 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou termos deste 

instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a 

desobrigar a sua execução. 

6 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 

hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da 

Comissão Permanente de Licitação no horário de 08 às 13 horas. 

IV – DO REPRESENTANTE DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

4.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato 

social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto 

social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; Alvará de funcionamento; certidão 

simplificada; 

4.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular 

de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa 

licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do 
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registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de 

sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; Alvará 

de funcionamento; certidão simplificada; 

4.2 – Pessoa Física: Carteira de Identidade, ou outro documento com foto, comprovante de 

residência e Certificado de Registro de órgão competente. EM CASO DE 

REPRESENTAÇAO DA PESSOA FÍSICA, APRESENTAR PROCURAÇÃO PÚBLICA 

LAVRADA EM CARTÓRIO COM PODERES ESPECIAIS PARA O ATO. 

4.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4.4. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se ao CPL para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, 

munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe 

dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante. 

4.5. Caso haja imprevisto, poderá enviar apenas envelopes para a sessão, desde que os mesmos 

contem lacres invioláveis. 

 

V - DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado no 

preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, 

deverá apresentar ao CPL os seguintes documentos: 

5.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação para 

pessoa física ou jurídica; 
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5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo 

anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006; 

5.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 

tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

5.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e 

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

os seguintes dizeres: 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

“DOCUMENTAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 

CARTA CONVITE Nº 002/2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACINTO 

MG 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

“PROPOSTA” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 

CARTA CONVITE Nº 002/2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACINTO 

MG 

 

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 1 

(uma) hora antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser 

acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 

identificação: 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções 

previstas neste Edital. 
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VI - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante para abertura da 

proposta de preços, a CPL verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

6.1.3. 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). 

6.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

6.1.5. 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. 

6.2. Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.3.  A CPL consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. 

6.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

6.5.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d) No caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

Pessoa Física 

g) certificado de Registro Engenharia (CREA);  

h) Certificado de Conclusão da respectiva área; 

i) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo III); 

j) Certidão Negativa Criminal, no âmbito estadual; 
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6.5.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

6.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa  relativos aos Tributos Federais e a Divida 

Ativa da União  e regularidade relativa a Seguridade Social , conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN DE 02/10/2014 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

Pessoa Física 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade relativa à Previdência Social (Certidão Negativa de Débito - CND); ou 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 
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6.5.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

6.5.3. O licitante ME/EPP/COOP/MEI, esta última enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

6.5.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

6.5.5. Se constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período. 

6.5.6. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou  sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

6.5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a CPL suspenderá 

a sessão, informando na ata a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.5.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

6.5.9. Da sessão pública da licitação será lavrada Ata que mencionará todos os licitantes presentes, 

os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, 

devendo a Ata ser assinada pela CPL e por todos os licitantes presentes. 
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6.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

 

6.7. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

Pessoa Fisica e Juridica: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

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

90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

6.8  Documento Complementar: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002. 

 

b) 01 (Um) Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço do edital  com experiência 

mínima de um ano. 

6.9- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial (salvo procuração pública no caso de 

representação de pessoa física), desde que os respectivos documentos originais sejam 

apresentados na reunião de abertura dos envelopes de Documentação, para a devida autenticação 

pela Comissão Permanente de Licitação ou Servidor apto para praticar tal ato. 

6.10- A ausência de documentos e apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com 

o previsto no item 1 deste Título inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do envelope 

de proposta de preços respectivo. 

6.11 -  Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 

mesmo autenticadas. 
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6.12 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes contendo 

propostas de preços de licitantes desqualificadas. 

6.13 - Para análise da documentação apresentada, a Comissão de Licitação poderá promover 

diligência junto aos licitantes, para fins de esclarecimento. O não cumprimento da diligência poderá 

ensejar a inabilitação da licitante. 

6.14 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

6.20 - Considerar-se-á vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da 

faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja interposto, ou, ainda, 

quando os recursos interpostos forem decididos. 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 - A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta/Planilha - Anexo II, em 

uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação e assinatura do licitante 

proponente, dela constando obrigatoriamente: 

7.1.1 Especificação completa dos serviços ofertados; 

7.1.2 Indicação do valor global da proposta; 

7.1.3 Indicação do nome e CPF do representante legal. 

7.1.4 Indicação do prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

7.1.4.1-Não ocorrendo adjudicação do objeto no período de validade das propostas, ou seja, 60 

(sessenta) dias corridos, o Município de Jacinto MG poderá solicitar prorrogação da validade das 

mesmas a todas as licitantes classificadas. 
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7.1.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais 

após a vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal. 

7.1.5.1 - Os preços deverão ser cotados considerando-se os valores de quaisquer gastos ou despesas 

com tributos, ônus previdenciários e trabalhistas e outros encargos ou acessórios, necessários à 

execução da prestação dos serviços. 

7.2 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação 

pertinente. 

8– DO JULGAMENTO 

8.1 -Para o julgamento da proposta mais vantajosa levar-se-á em conta, como fator determinante o 

MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas as condições de qualidade, especificações, 

prazos de início da execução e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na 

legislação pertinente.  

8.2 - Será desclassificada a proposta que: 

8. 2.1 Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 

8.2.2 Apresente preço unitário simbólico, de valor zero, ou manifestamente inexeqüível, 

incompatível com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do disposto no 

art. 44, § 3º e art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

8.2.3 - Apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 

8.2.4 Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou 

outros que impossibilitem o julgamento. 

8.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio público, 

conforme dispõe o § 2º, do art. 45, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
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8.4 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não solicitadas 

neste instrumento ou em diligências. 

8.5 - No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, 

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

8.6 - Em caso de divergência entre o preço por extenso e o preço em algarismos, a Comissão fará 

conferência geral da planilha, considerando os preços unitários. 

8.7  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO 

MIL REAIS); durante o ano de 2017. Vigência contratual até 31 de Dezembro de 2017. 

9– DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

9.1- O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

9.2 - O prazo de vigência do contrato a ser firmado será até 31 de dezembro de 2017, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

9.3 -  A prestação dos serviços aqui licitada deverá ser dentro do melhor padrão de qualidade. 

9.4 -  O contrato firmado com o Município de Jacinto MG não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

9.5 - A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do contrato. 

9.6 – A contratada deverá arcar com toda e qualquer despesa referente a prestação dos serviços, 

como impostos, hospedagem, alimentação, pessoal, viagem etc... 
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9.7 - O contratado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato em 

que se verificar (em) vícios, defeitos, incorreções e outros. 

9.8 -  A tolerância do Município de Jacinto MG com qualquer atraso ou inadimplemento por parte 

da contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 

Município exercer seus direitos a qualquer tempo. 

9.9-A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1-  A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Administração, observados os 

artigos 73 a 76, da Lei Federal n
o 
8.666/93 e suas alterações. 

10.2 - O Município  de Jacinto MG reserva-se o direito de não aceitar a prestação dos serviços em 

desacordo com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato. 

11 – DO PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 

Tesouraria do Município de Jacinto MG, em 11(Onze) parcelas mediante comprovação do serviço 

executado.  

11.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

11.3 -Compete à Secretaria Municipal de Fazenda fazer a retenção do ISSQN sobre o valor dos 

pagamentos efetuados. 

12 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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12.1 - O contrato a ser firmado poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII 

do art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa; 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

c) Judicialmente nos termos da legislação. 

d) Administrativamente em caso de não ser mais oportuno ou conveniente à administração pública.  

13 – DAS SANÇÕES 

13.1-A inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas no Contrato por culpa da 

Contratada, a mesma ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar com o Município de Jacinto MG, e/ou declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

 13. 2.1 -20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de atraso na 

prestação dos serviços, com o conseqüente cancelamento do mesmo; 

13.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso da licitante vencedora, 

injustificadamente, desistir da execução do contrato ou causar a rescisão contratual. 

13.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos das faturas devidas pelo Município, ou ainda, quando for o caso, deverá ser pago por 
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meio de guia própria, do Município de Jacinto MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar 

da data da sua aplicação. 

14 - DOS RECURSOS 

14.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos termos do artigo 

109 da Lei Federal n
o
 8.666/93 e suas alterações, após a divulgação dos resultados. 

14.2 - As  ocorrências  havidas  durante  o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos 

de habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos membros 

da Comissão Permanente de Licitação e pelos demais presentes. 

14.3 - Quaisquer recursos e impugnações relativas a esta licitação deverão ser interpostos nos 

prazos legais, dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar a decisão recorrida ou faze-los subir para decisão. 

14.3.1 - O Município de Jacinto MG não se responsabilizará por recursos e impugnações 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Av. Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro, 

Jacinto MG - Cep: 39930-000 - Edifício sede da Prefeitura Municipal de Município de Jacinto 

MG , e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

14 .3.2 - Interposto recurso, dele será dada ciência às licitantes, através de publicação no Jornal 

“Minas Gerais”, Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, que poderão impugná-lo no 

prazo previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.4 - Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do instrumento de recurso ou 

das impugnações. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária do Município: 
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EXERCÍCIO FICHAS FONTE DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

NOMENCLATURA 

2017 123 

 

1.00 04.123.0003.2016  Outros serviços terceiros 

de pessoa física. 

15.2 Se o(a) licitante considerado(a) vencedor(a) deixar de assinar o contrato ou o termo 

equivalente no prazo de 05 (cinco) dias, contadas da data do recebimento da convocação, sem que 

tenha solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa; o Município de Jacinto MG poderá 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente 

da cominação prevista no art. 82, da lei nº 8.666/93. 

15.3 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito até 48 (quarenta e 

oito) horas antes da abertura dos envelopes, à Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. 

Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro, Jacinto MG - Cep: 39930-000, Edifício-Sede da 

Prefeitura Municipal de Município de Jacinto MG  no horário de 09  às 13 horas. 

15.4 - Fica eleito o foro da Comarca de Jacinto, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Município de Jacinto MG, 01 de Fevereiro de 2017. 

 

 

Mirlene Batista Rodrigues 

Presidente da comissão de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1.Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE  SERVICOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS 

OBRAS, BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 

FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE JACINTO MG conforme planilha descritiva abaixo: 

 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

001 10 
MESE

S 

Prestação de serviços técnico 

especializado de engenharia no 

acompanhamento efetivo das 

obras, bem como a elaboração de 

projetos de engenharia e 

fiscalização no Município de 

Jacinto MG. 

 

R$ 3883,33 

R$ 

38.833,30 

Valor Global 
R$ 

38.833,30 

1.2   O regime de execução adotado para o presente CONTRATO é o de EMPREITADA POR 

MENOR PREÇO GLOBAL.  

1.3  O presente contrato vincula-se estritamente aos termos do processo CARTA CONVITE Nº 

002/2017 de licitação, com fulcro na Lei n.º  8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

  

São condições de execução do presente contrato: 

 

2.1. Compete o CONTRATADO, sob sua responsabilidade técnica executar os serviços objeto deste 

Contrato. 

2.2. O prazo para o início dos serviços é de, no máximo, 10 (dez) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento do 

Município de JACINTO MG, ressalvada os motivos de força maior. 

2.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com as orientações expedidas pela Secretaria 

Municipal de Administração, a quem compete à solicitação, definição dos serviços a serem 

prestados. 

2.4. A prestação dos serviços deverá ser dentro do melhor padrão de qualidade. 
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2.5. O acompanhamento da prestação de serviços deverá ser realizada por funcionário locado na 

Secretaria de Municipal de Saúde através de relatório semanal dos serviços executados fornecido 

pela CONTRATADA. As informações colhidas semanalmente deverão ser entregues ao Setor 

Responsável. 

2.6. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 

CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 

2.7. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do contrato. 

2.8.  A contratada é obrigada a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto deste contrato em 

que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.1. O CONTRATANTE,  obriga-se a: 

a) Indicar um servidor para apoio ao Contratado, que ficará responsável em fornecer toda a 

documentação necessária para a realização dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste 

CONTRATO; 

b) Cumprir, fielmente, o presente CONTRATO, respeitando e observando suas Cláusulas, 

zelando sempre com o adimplemento do que for devido à CONTRATADO, em seus vencimentos 

corretos; 

c) Efetuar o pagamento dos serviços, objeto deste instrumento, efetivamente executados, na 

forma e de acordo com o que consta na Cláusula Sexta. 

d) Publicar no Diário Oficial do Município extrato do processo CARTA CONVITE Nº 

002/2017, que deu origem a esse contrato, responsabilizando-se integralmente pela sua integridade e 

pelo atendimento às normas da Lei 8.666/93. 

e) Responsabilizar-se pela correta elaboração do Projeto Básico, conforme art. 7º da Lei 

8.666/93, se houver. 

f) Responsabilizar-se por todas informações prestadas ao Contratado, sob pena de arcar 

integralmente pelos prejuízos que advierem dessa omissão.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  

4.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária vigente para 

o exercício de 2017 na(s) seguinte(s) rubrica(s): 

 

EXERCÍCIO FICHAS FONTE DOTAÇÃO NOMENCLATURA 
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ORÇAMENTÁRIA 

     

 

4.2. A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o 

número do Processo Licitatório e/ou número do contrato. 

4.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá 

conter a autorização do Ordenador de despesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO E SUAS CONDIÇÕES 

 

5.1 Para os serviços contratados pago o valor de R$ ............................. (.......................), 

divididos em 11 (onze) parcelas mensais no valor de R$ ................ (.......................). 

 

5.2 As despesas processuais diretas e indiretas relativas ao objeto deste contrato 

(combustível, táxi, hospedagem e alimentação) são de responsabilidade da Contratada. 

 

5.3 Os repasses serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia, considerando dias corridos,  após 

apresentação da Nota Fiscal, nas condições mencionadas no item acima, mediante crédito na Conta 

Corrente informada pelo contratado, sendo, para todos os fins, o comprovante do Banco 

considerado como prova de repasse e recibo de quitação. Na hipótese desta data recair em Sábado, 

Domingo ou Feriado, o pagamento será postergado para o primeiro dia útil seguinte; 

 

5.4 Ocorrendo atraso no prazo de pagamento haverá atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, pela variação da TR ocorrida no período.  

 

5.5 O não pagamento de quaisquer das contraprestações pelo Contratante, além da constituição em 

mora, implicará na paralisação das compensações nos períodos subsequentes, até o efetivo 

cumprimento das obrigações em aberto.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

6. O presente CONTRATO vigorará até 31 de Dezembro de 2017, contados da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.666/93, por meio de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.1. Em caso de descumprimento das condições previstas neste CONTRATO, poderão ser 

aplicados ao CONTRATADO, garantido os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

7.2. Em caso de inexecução total ou parcial, por atraso ou negligência nas atividades, a 

Administração Pública poderá aplicar as sanções cabíveis, de acordo com a legislação pertinente, 

podendo, a critério do CONTRATANTE, ser rescindido o ajuste administrativo. 
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7.3. O prazo para defesa e exercício do contraditório, conta-se do recebimento da notificação da 

sanção contratual aplicada, e a interposição de recursos interrompe a eficácia do ato sancionatório, 

até a decisão final sobre a aplicabilidade da sanção. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO   

 

8.1   O presente CONTRATO será rescindido após a execução do seu objeto ou do seu Termo 

Aditivo, podendo, também, ser rescindido por ato unilateral da Administração Pública, havendo 

inexecução total ou parcial de suas Cláusulas e condições, sendo comunicado ao CONTRATADO 

com 90 (noventa) dias de antecedência.  

 

8.2   No caso de rescisão por inexecução total ou parcial prevista acima, mesmo obedecido o 

aviso prévio de 90 (noventa) dias, o CONTRATANTE deverá ressarcir ao CONTRATADO das 

despesas já autorizadas ou que não possam ser evitadas. 

8.3   Se qualquer das partes resolverem rescindir o presente CONTRATO, sem justa causa, ou 

sem a aprovação da outra parte, pagará uma indenização correspondente 15% sobre o valor total do 

contrato. 

8.4   Em caso de rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos da Administração, 

conforme art. 77 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS  

 

9.1 - Os casos não previstos neste CONTRATO serão resolvidos de comum acordo entre as Partes, 

com a confecção de um Termo Aditivo, onde ficará previsto o caso omisso, observada a 

legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA:  DA PUBLICIDADE DO ATO  

 

10.1 -  Em consonância com a Lei 8.666/93, deverá ser providenciado, a publicação do contrato, 

pelo CONTRATANTE, e correndo a suas expensas, da cópia resumida do instrumento de 

Contrato, na imprensa oficial, para que seja só aí dado a devida eficácia ao ato jurídico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  DA RESPONSABILIDADE  

 

11.1 -  O Contratado se responsabiliza pela correta execução do presente contrato, observados todos 

os procedimentos e leis aplicáveis ao objeto deste instrumento, obrigando-se a manter, durante toda 

a execução do contrato, com compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
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12.1.  Fica eleito o foro da comarca de sede do CONTRATANTE para dirimir qualquer 

controvérsia superveniente oriundas deste CONTRATO, renunciando as partes expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

12.2. E por estarem justos e acordados, o MUNICÍPIO DE JACINTO MG e 

...................................................................., na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, o presente instrumento, para que produza os efeitos da lei. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 
 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

PROPOSTA COMERCIAL PARA CARTA CONVITE Nº 002/2017 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 

PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social/NOME COMPLETO  

CNPJ/CPF  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante Legal  

Estado civil do Representante Legal  Nacionalidade do Representante Legal  

Identidade do Representante Legal  CPF do Representante Legal  

 VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS 

  

ITEM 01 – Conforme Projeto 

Basicodo item 01 do Anexo I do 

Edital. 

  

VALOR GLOBAL  

Prazo de Validade da Proposta  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de 

acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Local e Data 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

EOUTORGANTE:  

CCNPJ Nº:  

EENDEREÇO:  

NNOME DO (A) OUTORGADO (A):  

CCARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:  

CCPF Nº:  

EENDEREÇO:  

 

Pelo presente instrumento de procuração, OUTORGANTE nomeia e constitui seu 

bastante procurador, perante o MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE JACINTO MG, o (a) 

OUTORGADO,com poderes para representação na sessão em todas as suas prerrogativas, para 

a interposição de recursos, bem como para os demais atos inerentes a CARTA CONVITE Nº 

002/2017, podendo, para tanto praticar todos os atos e meios para o perfeito e cabal 

cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por firme e valioso.  

 

                     Local e data 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ESTA PROCURAÇÃO DEVERÁ SER PÚBLICA E PASSADA EM CARTÓRIO. NO CASO DAS PESSOAS 

JURÍDICAS, AINDA DEVERÁ SE FAZER ACOMPANHAR DO RESPECTIVO CONTRATO SOCIAL DA 

EMPRESA E/OU ULTIMA ALTERAÇÃO VIGENTE 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 A .................... (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / NOME DA PESSSOA FÍSICA), 

inscrita no CNPJ/CPF, estabelecida na (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio do seu 

representante legal (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL),  (CPF), infra-assinado, DECLARA 

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos 

de habilitação exigidos no EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 002/2017, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local e Data 

 

Nome da Empresa 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARÇÃO RELATIVA Á PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

(LEI Nº 9.854/99) 

 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata 

inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e Data. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI 11.488, DE 2007 

(CASO SEJA) 

 

 

 

(nome/razão social) ............................................., inscrita no CNPJ n° ........................................, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ...................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ......................................... e do CPF nº .............................................., DECLARA, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum 

dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

......................................., ......... de ............................................... de 2017. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº .... QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE 

JACINTO MG E A EMPRESA ......................................, PARA AS FINALIDADES NELE 

CONTIDAS. 
  

 O MUNICÍPIO DE JACINTO MG, com sede no(a) ....................................................., na 

cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, 

neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., a seguir denominada 

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato em conformidade com o PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 009/2017 , na modalidade CARTA CONVITE Nº 002/2017., sob a regência 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto  

 

1.Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE  SERVICOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS 

OBRAS, BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 

FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE JACINTO MG conforme planilha descritiva abaixo: 

 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

Valor Global  

1.2   O regime de execução adotado para o presente CONTRATO é o de EMPREITADA POR 

MENOR PREÇO GLOBAL.  

1.3  O presente contrato vincula-se estritamente aos termos do processo CARTA CONVITE Nº 

002/2017 de licitação, com fulcro na Lei n.º  8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

  

São condições de execução do presente contrato: 
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2.1. Compete o CONTRATADO, sob sua responsabilidade técnica executar os serviços objeto deste 

Contrato. 

2.2. O prazo para o início dos serviços é de, no máximo, 10 (dez) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento do 

Município de JACINTO MG, ressalvada os motivos de força maior. 

2.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com as orientações expedidas pela Secretaria 

Municipal de Administração, a quem compete à solicitação, definição dos serviços a serem 

prestados. 

2.4. A prestação dos serviços deverá ser dentro do melhor padrão de qualidade. 

2.5. O acompanhamento da prestação de serviços deverá ser realizada por funcionário locado na 

Secretaria de Municipal de Saúde através de relatório semanal dos serviços executados fornecido 

pela CONTRATADA. As informações colhidas semanalmente deverão ser entregues ao Setor 

Responsável. 

2.6. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 

CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 

2.7. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do contrato. 

2.8.  A contratada é obrigada a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto deste contrato em 

que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.2. O CONTRATANTE,  obriga-se a: 

g) Indicar um servidor para apoio ao Contratado, que ficará responsável em fornecer toda a 

documentação necessária para a realização dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste 

CONTRATO; 

h) Cumprir, fielmente, o presente CONTRATO, respeitando e observando suas Cláusulas, 

zelando sempre com o adimplemento do que for devido à CONTRATADO, em seus vencimentos 

corretos; 

i) Efetuar o pagamento dos serviços, objeto deste instrumento, efetivamente executados, na 

forma e de acordo com o que consta na Cláusula Sexta. 
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j) Publicar no Diário Oficial do Município extrato do processo CARTA CONVITE Nº 

002/2017, que deu origem a esse contrato, responsabilizando-se integralmente pela sua integridade e 

pelo atendimento às normas da Lei 8.666/93. 

k) Responsabilizar-se pela correta elaboração do Projeto Básico, conforme art. 7º da Lei 

8.666/93, se houver. 

l) Responsabilizar-se por todas informações prestadas ao Contratado, sob pena de arcar 

integralmente pelos prejuízos que advierem dessa omissão.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  

4.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da dotação orçamentária vigente para 

o exercício de 2017 na(s) seguinte(s) rubrica(s): 

 

EXERCÍCIO FICHAS FONTE DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

NOMENCLATURA 

     

 

4.2. A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o 

número do Processo Licitatório e/ou número do contrato. 

4.3. O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá 

conter a autorização do Ordenador de despesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO E SUAS CONDIÇÕES 

 

5.3 Para os serviços contratados pago o valor de R$ ............................. (.......................), 

divididos em 11 (onze) parcelas mensais no valor de R$ ................ (.......................). 

 

5.4 As despesas processuais diretas e indiretas relativas ao objeto deste contrato 

(combustível, táxi, hospedagem e alimentação) são de responsabilidade da Contratada. 

 

5.3 Os repasses serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia, considerando dias corridos,  após 

apresentação da Nota Fiscal, nas condições mencionadas no item acima, mediante crédito na Conta 

Corrente informada pelo contratado, sendo, para todos os fins, o comprovante do Banco 

considerado como prova de repasse e recibo de quitação. Na hipótese desta data recair em Sábado, 

Domingo ou Feriado, o pagamento será postergado para o primeiro dia útil seguinte; 

 

5.4 Ocorrendo atraso no prazo de pagamento haverá atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, pela variação da TR ocorrida no período.  

 

5.5 O não pagamento de quaisquer das contraprestações pelo Contratante, além da constituição em 

mora, implicará na paralisação das compensações nos períodos subsequentes, até o efetivo 

cumprimento das obrigações em aberto.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

6. O presente CONTRATO vigorará até 31 de Dezembro de 2017, contados da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.666/93, por meio de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

7.4. Em caso de descumprimento das condições previstas neste CONTRATO, poderão ser 

aplicados ao CONTRATADO, garantido os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

7.5. Em caso de inexecução total ou parcial, por atraso ou negligência nas atividades, a 

Administração Pública poderá aplicar as sanções cabíveis, de acordo com a legislação pertinente, 

podendo, a critério do CONTRATANTE, ser rescindido o ajuste administrativo. 

7.6. O prazo para defesa e exercício do contraditório, conta-se do recebimento da notificação da 

sanção contratual aplicada, e a interposição de recursos interrompe a eficácia do ato sancionatório, 

até a decisão final sobre a aplicabilidade da sanção. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO   

 

8.5   O presente CONTRATO será rescindido após a execução do seu objeto ou do seu Termo 

Aditivo, podendo, também, ser rescindido por ato unilateral da Administração Pública, havendo 

inexecução total ou parcial de suas Cláusulas e condições, sendo comunicado ao CONTRATADO 

com 90 (noventa) dias de antecedência.  

 

8.6   No caso de rescisão por inexecução total ou parcial prevista acima, mesmo obedecido o 

aviso prévio de 90 (noventa) dias, o CONTRATANTE deverá ressarcir ao CONTRATADO das 

despesas já autorizadas ou que não possam ser evitadas. 

8.7   Se qualquer das partes resolverem rescindir o presente CONTRATO, sem justa causa, ou 

sem a aprovação da outra parte, pagará uma indenização correspondente 15% sobre o valor total do 

contrato. 

8.8   Em caso de rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos da Administração, 

conforme art. 77 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS  

 

9.2 - Os casos não previstos neste CONTRATO serão resolvidos de comum acordo entre as Partes, 

com a confecção de um Termo Aditivo, onde ficará previsto o caso omisso, observada a 

legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA:  DA PUBLICIDADE DO ATO  
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10.1 -  Em consonância com a Lei 8.666/93, deverá ser providenciado, a publicação do contrato, 

pelo CONTRATANTE, e correndo a suas expensas, da cópia resumida do instrumento de 

Contrato, na imprensa oficial, para que seja só aí dado a devida eficácia ao ato jurídico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  DA RESPONSABILIDADE  

 

11.1 -  O Contratado se responsabiliza pela correta execução do presente contrato, observados todos 

os procedimentos e leis aplicáveis ao objeto deste instrumento, obrigando-se a manter, durante toda 

a execução do contrato, com compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

12.1.  Fica eleito o foro da comarca de sede do CONTRATANTE para dirimir qualquer 

controvérsia superveniente oriundas deste CONTRATO, renunciando as partes expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

12.2. E por estarem justos e acordados, o MUNICÍPIO DE JACINTO MG e 

...................................................................., na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, o presente instrumento, para que produza os efeitos da lei. 

      

    Jacinto MG, ................ de ..................... de 2017 

 

Prefeito Municipal 

 

Representante Legal da Contratada 

 

Testemunhas: 1 - ________________________________________________ 

                         CPF: 

                        2 - ________________________________________________   

                         CPF 
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VII - MODELO DE TERMO DESISTÊNCIA DE RECURSO 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da 

empresa) 

 

 (Lei Federal Nº 8.666/93, art. 43, III)  

    

Os representantes das Empresas abaixo identificadas, participantes do 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 – Carta Convite nº 0XX/2017 que tem 

como objeto a (DESCREVER OBJETO), declaram, na forma e sob pena da Lei 

Federal Nº 8.666/93, que não pretendem recorrer da decisão da Comissão 

Permanente de Licitação quanto à fase de HABILITAÇÃO/ ABERTURA DAS 

PROPOSTA, RENUNCIANDO, EXPRESSAMENTE, ao direito de recurso e ao prazo 

respectivo, concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se à fase seguinte, da declaração de vencedora a licitante 

habilitada. 

LOCAL E DATA 

     
(RAZÃO SOCIAL) 

(NOME) 
 


