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●OBJETOContratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI), para 
prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e 

consultoria na área de Patrimônio Cultural, conforme especificações 
e quantitativos no Anexo I do presente Edital. 

 
●ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” E 

“PROPOSTA COMERCIAL” 
DATA: até o dia 26/10/2017. 

HORÁRIO: até às 09h00min 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Arantina, situada na Rua Juca Pereira, 31 – 

Centro - Arantina/MG, através do telefone: (32)3296-1039.   
 

● ABERTURA DOS ENVELOPES: 
DATA: Dia 26/10/2017. 

HORÁRIO: às 09h30min 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Juca 

Pereira, 31 – Centro - Arantina/MG, através do telefone: (32)3296-1039 
 
 

●CONSULTA AO EDITAL, INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Arantina, 

situada na Rua Juca Pereira, 31 – Centro - Arantina/MG, através do 
telefone: (32)3296-1039.   
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PREÂMBULO 

 

A Prefeitura Municipal de Arantina, com endereço na Rua Juca Pereira, 
31 – Centro, CNPJ 17.952.508/0001-92, isento de inscrição estadual, 

mediante Pregoeiro designado conforme Portaria em anexo, torna público a 
abertura de Processo Licitatório nº 108/2017, na modalidade Tomada 

de Preços nº 06/2017,do tipo menor preço global, que será regida pela 
Lei Federal no 8.666/93, suas alterações e demais condições fixadas neste 

edital, bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação.  
 

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”: 
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de ARANTINA. 

DIA: 26/10/2017 

HORA: até às09h00min. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”: 
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de ARANTINA 

DIA: 26/10/2017 

HORA: 09h30min. 

 

I - DO OBJETO 

 
1.1 – A presente licitação tem como objeto a Contratação de 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou 
Microempreendedor Individual (MEI), para prestação de serviços 

técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de 
Patrimônio Cultural, conforme especificações e quantitativos no 

Anexo I do presente Edital. 
 

1.2 – O regime de execução será a indireta, empreitada por preço global. 
 

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

 
Anexo I – Projeto Básico 

Anexo II- Modelo de Proposta 
Anexo III - Minuta Contratual; 

Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento (Fora dos envelopes); 

Anexo V - Modelo de Declaração de empregador Pessoa Jurídica (Envelope 
de documentação); 

Anexo VI -Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da 
Habilitação (envelope de documentação); 

Anexo VII– Declaração de Microempresas e Empresa de Pequeno 
Porte(Envelope de documentação); 

Anexo VIII -Termo de Compromisso 
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II - ÁREA SOLICITANTE 

 

2.1 – Secretaria Municipal de Educação 
 

 III - CONSULTA AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS  

 

3.1 – Para consulta e conhecimento dos interessados, o Edital 

encontra-se no site http://www.arantina.mg.gov.br/ e na Sede da 
Prefeitura, cuja cópia poderá ser obtida na Comissão Permanente de 

Licitação, no horário de 12:00 às 16:30 horas. 
 

3.2 – As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por 
escrito, à Comissão Permanente de Licitação, através do email- 

licitacompras@arantina.mg.gov.br.com ou na Rua Juca Pereira, 31 – Centro 
- Arantina/MG, através do telefone: (32)3296-1039, no horário de 12h00min 

às 16h30min horas. Outras informações relativas a presente licitação 
poderão ser obtidas através do telefone (32) 3296-1215. 

 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas 
especializadas no ramo do objeto licitado, devidamente cadastradas em 

órgão ou entidade da administração pública e que atendam às condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
4.2 - As empresas que não se enquadrarem na situação acima, 

deverão apresentar os seguintes documentos em original ou cópia 
legível autenticada por cartório competente, com vigência plena, até 

03 (três) dias antes da abertura dos envelopes, referente a esta 
licitação: 

 
CAPACIDADE JURÍDICA: 

 

1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a última alteração 
contratual em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhamento de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 
 

4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
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funcionamento expedido pelo Órgão competente quando a atividade assim 
exigir. 

 

CAPACIDADE FISCAL: 
1) Comprovante de Inscrição e de situação no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 
 

2) Comprovante de inscrição de contribuinte estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade; 

 
3) Certificado de Regularidade relativa ao FGTS; 

 
4) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante; 
 

5) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do licitante; 

 

6) Certidão Conjunta de quitação de Tributos Federais incluindo 
contribuições sociais, administradas pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda. 

 
REGULARIDADE TRABALHISTA: 

 
1) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), exigida 
pela Lei 12.440/11, obtida através do site do TST 

(www.tst.jus.br/certidao). 
 

ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não 

superior a 60 (sessenta) dias da data prevista para apresentação dos 

envelopes; 
 

2) Prova de possuir o Capital Social de no mínimo 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita através do 

contrato social vigente. 
 

 
4.3 - Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ/CPF 

apresentado, não sendo permitida mesclagem de documentos.  
 

4.4 - Os documentos retirados da internet poderão ter sua autenticidade 
certificada junto aos “sites” dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
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4.5 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 
grampeados ou encadernados, na ordem prevista neste Título. 

 

4.6 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em 
originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

4.7 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos 

envelopes “Documentação”, para conferência pela CPL. 
 

4.8 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas. 
 

4.9 - 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 de licitantes desqualificadas. 

 
4.10 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de 

habilitação em desacordo com o previsto neste título inabilitará a 
proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta” respectiva. 

 
4.11 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

4.12 - Para efeito deste item considera-se vencida a fase de habilitação com 
a divulgação de seu resultado. 

 
4.13 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

 
a) que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei n 

8.666/93; 
 

b) com falência declarada, em liquidação judicial ou extra judicial; 

 
c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou executivo ou do qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5%(cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub-contratado, 
com ressalva do § 1º do artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 
4.14 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade 

da licitante, que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 

V - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
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5.1 - Os documentos de habilitação e a proposta de cada licitante deverão 
ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo 

em sua parte externa, além da razão social e endereço do licitante, os 

seguintes dizeres: 
 

“DOCUMENTAÇÃO” 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº _____/2017 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EMPRESA: ___________________________ 
CNPJ:________________________ 

 

 

“PROPOSTA” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2017 
TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EMPRESA: ____________________________ 

CNPJ:______________________ 

 
 

 
 

VI - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

6.1 – A Prefeitura Municipal de ARANTINA não se responsabilizará por 
envelopes “Documentação” e “Proposta” endereçados via postal ou por 

outras formas, entregues em local diverso da Sede da Prefeitura, e que, por 
isso, não cheguem à data e horários previstos no preâmbulo deste 

instrumento convocatório. 
 

6.2 - Na sessão de abertura dos envelopes “Documentação” poderão ser 
abertos os envelopes “Proposta”, desde que observado o disposto no inciso 

II, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

 
6.3 - Na sessão de abertura dos envelopes “Proposta” o Processo Licitatório 

poderá ser encaminhado para homologação e posterior adjudicação, desde 
que observado o disposto no inciso III, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

 
6.4 – As empresas licitantes poderão ser representadas no certame por seu 

sócio proprietário ou dirigente desde que conste no documento de 
constituição atual da empresa. 

 
6.4.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de 

instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, 
conforme modelo doAnexo IV,comprovando a outorga de poderes 

necessários para a prática de todos os atos inerentes ao procedimento 
licitatório, juntamente com o documento de Identidade do credenciado ou 
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procurador e documento que comprove a representação legal do outorgante. 
No caso da apresentação de procuração por instrumento particular o 

representante deverá apresentar também o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social e alterações para comprovação de que o outorgante tem 
legitimidade para outorgar poderes. 

 
6.4.2 – Somente o representante legal poderá usar da palavra, apresentar 

reclamações e assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor 
recurso. 

 
6.5 - As licitantes poderão apresentar as observações e manifestações que 

julgarem necessário constarem das atas de abertura dos envelopes 
“Documentação” e “Proposta”. 

 
6.6 - No caso de inabilitação de todos os interessados ou desclassificação de 

todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes, o 
prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas, conforme disposto no § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

 

VII - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1 - As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, 
em original ou cópia legível autenticada por cartório competente, com 

vigência plena até a data fixada para abertura do envelope “Documentação”: 
 

1) CERTIFICADO: 
 

Certificado de Registro Cadastral em órgão ou entidade da Administração 
Pública e que atenda ás condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório, contendo os documentos do item 4.2 do edital. 

 
2) QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA: 

 
1) - Experiência da Licitante na realização de serviços na área e que a 

empresa tem capacidade técnica para ser contratada que deverá ser por 
meio de no mínimo 2 (dois) atestados que expressam as atividades 

desenvolvidas de acordo com o objeto licitado de desempenho anterior, 
fornecidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado (da contratante à 

licitante), em papel timbrado da contratante, constando ainda o nome, cargo 
e assinatura do responsável pela emissão. Para constatar a veracidade das 

informações prestadas nos atestados, caso a Comissão Permanente de 
Licitação entenda necessário, poder-se-á promover diligências junto às 

respectivas emitentes. 
 

3) DAS DECLARAÇÕES: 

 
1) Declaração de empregador Pessoa Jurídica, conforme Anexo IV. 

 
2) Declaração de fato impeditivo, conforme anexo V. 
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7.2 – As declarações bem como quaisquer outros documentos deverão ser 

assinados pelo representante da empresa licitante. 

 
7.3 - Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ/CPF 

apresentado, não sendo permitida mesclagem de documentos.  
 

7.4 - Os documentos retirados da internet poderão ter sua autenticidade 
certificada junto aos “sites” dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

 
7.5 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, 

grampeados ou encadernados, na ordem prevista neste Título. 
 

7.6 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em 
originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente. 
 

7.7 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por 

qualquer tipo de protocolo ou solicitações de documentos em substituição 
aos exigidos ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo que 

autenticados. 
 

7.8 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 

7.9 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos 

envelopes “Documentação”, para conferência pela CPL. 
 

7.10 - 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 de licitantes desqualificadas. 
 

7.11 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de 
habilitação em desacordo com o previsto neste título inabilitará a 

proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta” respectiva. 

 
7.12 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

7.13 - Para efeito deste item considera-se vencida a fase de habilitação com 
a divulgação de seu resultado.   

 

VIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

8.1 - A proposta deverá ser apresentada em conformidade com o Projeto 
básico (ANEXO I) em uma via datilografada ou processada em computador, 

em que conste: 
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8.1.1- Indicação do prazo de execução do SERVIÇO, que deverá ser de ATÉ 
31/12/2017, a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

8.1.2 - razão social e nº do CNPJ da licitante; 
 

8.1.3 - nome, qualificação e assinatura do representante da licitante; 
 

8.2 - A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado. 
 

8.3 - O preço global apresentado deverá incluir a completa execução dos 
serviços. Quaisquer diferenças apuradas pela licitante deverão ser 

computadas na composição do preço. 
8.4 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

 
8.5 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país. 

 
8.6 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será 

considerado válido o valor unitário, e, entre os expressos em algarismos e 

por extenso, será considerado válido o valor por extenso. 
 

8.7 - Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do 
objeto licitado, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 

pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, hospedagem, alimentação, deslocamento. 

 
8.8 - 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. 

 
 

IX– DO JULGAMENTO 

 
9.1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, 

como fator determinante, o menor preço global, desde que observadas as 
especificações, prazos e outras condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e a legislação pertinente. 
 

9.2 - Será desclassificada a proposta que: 
 

9.2.1 - não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 
 

9.2.2 - não se refira à integralidade do item cotado; 
 

9.2.3 - apresente preço simbólico, de valor zero, superestimado ou 

manifestamente inexeqüível, incompatível com os preços e insumos de 
mercado, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e no 

art. 48, inciso II, §§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
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9.2.4 - apresente preço baseado em outra (s) proposta (s), inclusive com o 
oferecimento de redução sobre a de menor valor; 

 

9.2.5 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, 
irregularidade ou defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento. 

 
9.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-

se-á, nos termos do § 2º do art. 45 da lei 8.666/93. 
 

9.4 - Serão desconsiderados, para efeito de julgamento dos preços, os 
valores a partir da terceira casa decimal após a vírgula, inclusive este, caso 

apresentado. 
 

9.5 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

 
9.6 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 
9.6.1 - Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os valores, conforme 

a divergência apurada. 
 

9.7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das 
propostas desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem 

o seu conteúdo. 
 

9.8 - No julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 

profissionais especializados. 
 

9.9 - As propostas apresentadas poderão ser submetidas à apreciação do 
Departamento de Engenharia, para verificação do atendimento ao objeto 

licitado. 
 

9.10 – As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 

8.5, do Título VIII, deste Edital, serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias corridos. 

 
9.11 – A Comissão Permanente de Licitação classificará propostas cujo valor 

não exceda 10% (dez) do valor orçado pela Administração. 
 

 

X - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 
10.1 – Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº123/06, após a 

classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será 
dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de 
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pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.2 – O empate mencionado no caput deste item será verificado na 
situação em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

 
10.3 – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 

de acordo com o disposto no subitem 10.2, poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 

10.4 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem 10.3, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrarem na situação definida no 
subitem 10.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

10.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecendo no subitem 10.2, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que por último poderá apresentar melhor oferta. 

 
10.6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 

anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após 

verificação da documentação de habilitação. 
 

10.7 – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, sob 

pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
 

10.8 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação de 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Publica, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada 

apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

 
10.9 - A não regularização no prazo previsto, no subitem 10.8, implicará 

decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 

pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 

 
10.10 – O licitante que for optante pela Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte - EPP, DEVERÁ APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE 
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DOCUMENTAÇÃODECLARAÇÃO PARA SER CONSIDERADA APTA A 
USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTS. 42 A 

49 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, podendo seguir conforme MODELO 

DO ANEXO VII deste edital, anexada a proposta comercial. OU CERTIDÃO 
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL. 

 
9.11- Se o licitante deixar de apresentar declaração (modelo do 

anexo VII) ou certidão expedida pela Junta Comercial DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO não fará jus ao tratamento 

favorecido estabelecido na Lei Complementar n. 123/2006. 
 

XI – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

São obrigações da contratante: 
 

11.1 DA CONTRATANTE:  
 

 Aplicar penalidades ao prestador de serviço, quando for o caso;  
 Prestar toda e qualquer informação solicitada pelo prestador de 

serviço, quando necessária à perfeita execução do contrato; 
 Efetuar o pagamento ao prestador de serviço, após a confirmação dos 

serviços prestados e no prazo pactuado; 
 Notificar o prestador de serviço, por escrito, quando da aplicação de 

qualquer sanção; • Fazer o recebimento dos serviços observando as 
exigências do edital;  

• Fiscalizar a execução do contrato na forma exigida no edital.  
 

11.2.1 – DA CONTRATADA 

 
 Iniciar O SERVIÇO até 05 dias úteis após o recebimento da Ordem de 

Serviço. 
 Apresentar autorização para a prestação dos serviços emitida pela 

fiscalização do Município;  
 Fornecer os serviços de acordo com o previsto neste instrumento 

convocatório; 
 Garantir o cumprimento do contrato, compreendendo o especificado no 

edital; 
 Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, 

impostos, taxas e demais despesas incidentes sobre a prestação do 
serviço contratado,  

 Executar o serviço, observando a melhor técnica aplicável a trabalhos 
dessa natureza;  

 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, 
sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;  
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 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus 
empregados, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, bem 

como os danos causados a terceiros, no desempenho dos serviços, na 

forma da lei;  
 Responsabilizar-se pelo transporte, diária, hospedagem e alimentação, 

assim como pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato, bem como pelas cópias impressas a serem entregues à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Setor de Engenharia desta 

Prefeitura.  
 Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Lima 

Duarte-MG, a inspeção dos serviços no horário normal de trabalho, 
prestando todas as informações solicitadas.  

 Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos 
serviços.  

 Providenciar, junto aos órgãos competentes por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação de 

licenças necessárias a sua execução.  

 Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as 
posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de 

segurança pública. 
 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de 
acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 

da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 
 Cumprir integralmente as condições do EDITAL e seus ANEXOS, que 

fazem parte integrante deste Instrumento.  
 

Subcláusula única – A empresa contratada também responsabilizar-se-à:  
1. Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e 

das dependências dos locais onde serão executados os serviços;  
2. Pelo fornecimento dos materiais e ferramentas a serem empregados 

na realização do serviço. 
3.  Pela qualidade dos serviços executados cabendo-lhe, inclusive, a 

execução dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser 

refeitos no prazo máximo de cinco dias úteis;  
4. Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 

sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos serviços, 
inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 

autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário; 

5. Pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela 
Fiscalização. 

6.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no ato convocatório. 
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XII – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
12.1 –Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, acompanhar, 

fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos serviços executados pela 
empresa contratada para a execução do objeto contratual. 

 
12.2 – O SERVIÇO será recebido provisoriamente, pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ficando a contratada responsável por 
qualquer ajuste que se fizer necessário aos trabalhos, nos termos da 

Legislação em vigor. 
 

12.3 – O recebimento definitivo dos serviços se dará mediante termo 
circunstanciado firmado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

12.4 - A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com os termos do Contrato ou instrumento 

equivalente, sem que caiba qualquer indenização à Contratada. 
 

12.5 – Quanto ao recebimento será observado ainda, o estabelecido no art. 
73 a 76 da Lei 8.666/93. 

 

XIII– DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

 

13.1 – O Município e a Empresa poderão restabelecer o equilíbrio econômico 
financeiro do contrato, nos termos do art. 65 inciso II, alínea “d” da Lei 

8.666/93 e suas posteriores alterações, por repactuação procedida de 
demonstração cabal, por parte da contratada, do aumento ou diminuição dos 

custos com a mão de obra. 
 

XIV–DO PAGAMENTO 

 

14.1 – O pagamento da concretização desta licitação será efetuado pelo 
Setor financeiro da Prefeitura, por processo legal, no prazo de 30 (trinta) 

dias após a apresentação da Nota Fiscal, com o devido recebimento do Setor 

responsável, da quantidade requisitada, mediante apresentação da CND do 
INSS e FGTS. 

 
14.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 

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

 
14.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver 

pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

 

XV – DO PRAZO DE CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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15.1 - O prazo de vigência do contrato será da sua data da assinatura até 

31/12/2017, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n. 

8.666/93, desde que presentes os pressupostos legais. 
 

XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a Prefeitura poderá aplicar à adjudicatária ou 

contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 
da responsabilização civil e penal cabíveis.  

 
1.1) advertência; 

 

1.2) multas; 
 

1.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 
1.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 

16.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes 
do descumprimento previsto no item anterior: 

 

16.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30o (trigésimo) dia de 
atraso, sobre o valor do contrato não realizado no prazo; 

 
16.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato não realizado, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento 
do contrato; 

 
16.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da 

adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo. 
 

16.3 - O recolhimento das multas referidas nos subitens 17.2.1, 17.2.2 e 
17.2.3 deverá ser feito por meio de guia própria, à Prefeitura de ARANTINA, 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for 
aplicada a multa. 

 

XVII - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÃO 
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17.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, 
nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

após a publicação dos resultados no órgão de imprensa oficial, ou seja, 

publicação por afixação no quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
ARANTINA. 

 
17.2 - 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. 
 

17.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos 
nos prazos legais, elaborados em língua portuguesa, com linguagem clara e 

legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, dirigidos ao Prefeito 
Municipal, aos cuidados da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e 

protocolizados na Sede da Prefeitura Municipal de ARANTINA, em horário de 
13:00 as 16:30 horas. 

 

17.3.1 - A Prefeitura Municipal de ARANTINA não se responsabilizará por 
recursos endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais 

diversos da Sede da Prefeitura Municipal de ARANTINA, e que, por isso, não 
sejam protocolizados no prazo legal. 

 
17.3.2 - Na hipótese de utilização de fac-símile, os originais deverão ser 

protocolizados na Sede da Prefeitura Municipal de ARANTINA, em até 5 
(cinco) dias corridos a contar da data do término do prazo legal. 

 
17.4 - Interposto recurso, dele será dada ciência às licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de sua publicação. 
 

XVIII – RESCISÃO DO CONTRATO 

 
18.1 – O contrato poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por 

ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93. 

 
18.1.1 – Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada 

será notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 

 
18.2 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

constituem causas de rescisão do contrato: 
 

18.2.1- Paralisação total ou parcial dos SERVIÇOS por fatos de 

responsabilidade da contratada, por prazo superior a 05 (cinco) dias 
ininterruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. 
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18.2.2 - Inobservância das exigências e especificações técnicas na execução 
do SERVIÇO. 

 

18.2.3 - Se a contratada não cumprir as determinações da fiscalização. 
 

18.4 - Além das hipóteses anteriores, poderá a Prefeitura rescindir o 
contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência 
da empresa contratada, e, em se tratando de firma individual, por morte de 

seu titular. 
 

18.5 - Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério 
da Prefeitura, o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão 

contratual, com as penalidades estabelecidas, se ocorrer qualquer dos 
seguintes motivos: 

 
18.5.1 - Falta de elementos técnicos para o prosseguimento dos trabalhos, 

quando seu fornecimento couber a Prefeitura Municipal de ARANTINA e à 

contratada solicitá-los, em tempo hábil. 
 

 

XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1 –As despesas correrão também por conta da Dotação Orçamentária de 

nº: 
 

3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008 - 00.01.00 - – 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

20.2 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura reserva-se o direito de 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal no 8.666/93.  
 

20.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 

desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou na 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
20.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório.  

 
20.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expedientes normais na Prefeitura. 
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20.6 - Fica reservado a Prefeitura o direito de promover diligências 

conforme disposto no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

 
20.7 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou 

o termo equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 
recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo, 

mediante justificativa por escrito e aceita pela Prefeitura, poderão ser 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, podendo a Prefeitura optar por revogar a licitação, nos termos 

do § 2o do art. 64 da Lei Federal no 8.666/93. 
 

20.8 - As decisões do Presidente e da Comissão Permanente de Licitação 
serão comunicadas aos licitantes participantes, podendo ser aplicado o 

disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.  
 

20.9 – Fica eleito o foro da Comarca de Andrelândia, Estado de Minas 

Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 

ARANTINA, 10 de outubro de 2017. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

___________________________________ 
SUELI SOUZA LANDIM– PRESIDENTE 

 
___________________________________ 

RILDO JOSÉ DE ABREU – SECRETÁRIO 
 

___________________________________ 
CARLOS ROBERTO DA SILVA–MEMBRO 
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ANEXO I  
 

TOMADA DE PREÇO Nº ____/2017 

 
PROJETO BÁSICO 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 –Contratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou 

Microempreendedor Individual (MEI), para prestação de serviços técnicos especializados 

de assessoria e consultoria na área de Patrimônio Cultural. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 
2.1 – - A contratação é necessária para o cumprimento da Lei 101, de 04/05/2000, visando 

ainda o atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - Inquérito Civil número 

MPMG 0028.09.000035-8 celebrado entre o Município de Arantina e o Ministério Público. 

Além disso, com a execução do serviço o município irá fazer jus ao incentivo financeiro da lei 

Robin Hood (ICMS patrimônio cultural). 

 

3 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

3.1 –  

 

N° Item Descrição Und. Qtd. 

0001 Contratação de serviços técnicos especializado de 

Assessoria e Consultoria na Área de Patrimônio 

Cultural. 

Mês 02 

 

 

 

4 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 

4.1 – No caso de defeitos ou imperfeições nos SERVIÇOS, os mesmos serão 

recusados, cabendo à contratada substituí-los por outros com as mesmas 

características exigidas no Edital, IMEDIATAMENTE, sendo responsável pelos 

gastos com transporte necessário para a devolução do produto. 

 

4.2 - Os SERVIÇOS deverão estar em conformidade com as normas vigentes e 

aqueles que apresentarem problemas serão rejeitados, sendo o fornecedor obrigado a 

substituí-los, sem prejuízo para o Município. Apurada, em qualquer tempo, 

divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, será 

aplicada à Contratada sanções previstas neste edital e na legislação vigente.  

 

4.3. O recebimento provisório DO SERVIÇO, será realizado pelaSECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, dar-se-á no ato da entrega do SERVIÇO, após 

conferência de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta;  
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4.4. O recebimento definitivo, realizado pela Secretaria Solicitante, dar-se-á em até 

(03) TRÊS DIAS ÚTEIS, contados da data do recebimento provisório, após 

verificação da conformidade do objeto com as exigências e especificações do 

Contrato. 

 

5 – DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA PARA A DESPESA  

 

5.1. Conforme exigência legal, o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

Arantina realizou pesquisa de mercado junto a empresas do ramo do objeto licitado 

para apuração do preço estimado para a despesa;  

 

5.2. O desembolso se fará mediante rubrica de dotação orçamentária: 

 
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008 - 00.01.00 - – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

5.3. Quadro orçamentário estimado resumido:  

 

N° Item Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 

Contratação de serviços técnicos 

especializado de Assessoria e 

Consultoria na Área de Patrimônio 

Cultural. 

Mês 02 
R$12.666,67 

 

R$25.333,33 

 

Total Geral ==> R$ 25.333,33 

 

 

A prestação dos serviços a serem contratados compreende: 

 

1)Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria na área de patrimônio 

cultural do Município de Arantina; 

 

2)Acompanhamento e execução presencial das atividades de elaboração do 

inventário dos bens de valor histórico e cultural com visitas no Município de 

Arantina; 

 

3)Acompanhamento e execução presencial das atividades de tombamento dos bens 

de valor histórico e cultural com visitas no Município de Arantina; 

 

4)Os serviços serão executados mediante, no mínimo, duas visitas semanais de 08 

(oito) horas ou quando devidamente solicitado pela Administração; 

 

5)Acompanhamento das seis reuniões ordinárias e, quando necessário, das 

extraordinárias realizadas pelo Conselho do Patrimônio Cultural e Histórico do 

Município (COMPAC) de Arantina; 
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6)Prestar assessoria e orientação sobre as atividades visando à execução e 

cumprimento integral das obrigações assumidas pelo Município junto ao Ministério 

Público Estadual, conforme termo de ajustamento de conduta anexo; 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

6.1 - Os serviços serão realizados nas dependências da contratada e na sede da 

Prefeitura; 

 

6.2 - A CONTRATADA na execução dos serviços deverá dedicar o tempo necessário 

para a efetivação de seu trabalho e estar disponível por outros meios como a 

internet e telefone das 8:00h até as 17:00h de segunda a sexta feira.   

6.3 –Independente do atendimento à distância, os serviços serão executados 

mediante, no mínimo, duas visitas semanais de 08 (oito) horas ou quando 

devidamente solicitado pela Administração; 

6.4 - Deverão ser executadas as seguintes atividades: 

 

a) Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria na área de 

patrimônio cultural do Município de Arantina; 

 

b) Acompanhamento e execução presencial das atividades de elaboração do 

inventário dos bens de valor histórico e cultural com visitas no Município de 

Arantina; 

 

c) Acompanhamento e execução presencial das atividades de tombamento dos 

bens de valor histórico e cultural com visitas no Município de Arantina; 

 

d) Os serviços serão executados mediante, no mínimo, duas visitas semanais de 

08 (oito) horas ou quando devidamente solicitado pela Administração; 

 

e) Acompanhamento das seis reuniões ordinárias e, quando necessário, das 

extraordinárias realizadas pelo Conselho do Patrimônio Cultural e Histórico 

do Município (COMPAC) de Arantina; 

 

f) Prestar assessoria e orientação sobre as atividades visando à execução e 

cumprimento integral das obrigações assumidas pelo Município junto ao 

Ministério Público Estadual, conforme termo compromissoanexo VIII; 

 

6.5 O Município de Arantina reserva-se o direito de não receber o serviço em 

desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 

contrato e aplicar o disposto no art.24, inciso XI da Lei nº8.666/93. 

 

6.6 - O contratado garantirá a contratante à qualidade e segurança dos SERVIÇOS 

conforme legislação em vigor, obrigando-se a proceder à reparação dos danos 

causados por defeitos ou vícios dos mesmos. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕS DA CONTRATADA  
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 Iniciar O SERVIÇO até 05 dias úteis após o recebimento da Ordem de 

Serviço. 

 Apresentar autorização para a prestação dos serviços emitida pela 

fiscalização do Município;  

 Fornecer os serviços de acordo com o previsto neste instrumento 

convocatório; 

 Garantir o cumprimento do contrato, compreendendo o especificado no 

edital; 

 Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, 

impostos, taxas e demais despesas incidentes sobre a prestação do 

serviço contratado,  

 Executar o serviço, observando a melhor técnica aplicável a trabalhos 

dessa natureza;  

 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem 

a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;  

 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados, 

em razão de imprudência, imperícia ou negligência, bem como os danos 

causados a terceiros, no desempenho dos serviços, na forma da lei;  

 Responsabilizar-se pelo transporte, diária, hospedagem e alimentação, 

assim como pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como 

pelas cópias impressas a serem entregues à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e ao Setor de Engenharia desta Prefeitura.  

 Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Lima 

Duarte-MG, a inspeção dos serviços no horário normal de trabalho, 

prestando todas as informações solicitadas.  

 Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos 

serviços.  

 Providenciar, junto aos órgãos competentes por sua conta exclusiva, o 

pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação de 

licenças necessárias a sua execução.  

 Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as 

posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança 

pública. 

 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de 

acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 

CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

 Cumprir integralmente as condições do EDITAL e seus ANEXOS, que 

fazem parte integrante deste Instrumento. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

 Aplicar penalidades ao prestador de serviço, quando for o caso;  
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 Prestar toda e qualquer informação solicitada pelo prestador de 

serviço, quando necessária à perfeita execução do contrato; 

 Efetuar o pagamento ao prestador de serviço, após a confirmação dos 

serviços prestados e no prazo pactuado; 

 Notificar o prestador de serviço, por escrito, quando da aplicação de 

qualquer sanção; • Fazer o recebimento dos serviços observando as 

exigências do edital;  

 Fiscalizar a execução do contrato na forma exigida no edital.  

 
9 – DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

9.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão do contrato será 

realizada pela Secretaria Municipal de Educação;  

 

9.2 - A servidora MARIA DANIELA PIRES ALVES MARQUES, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, atuará como fiscal do contrato, que zelará pela fiel 

execução do contrato, em consonância com as especificações deste Termo de 

Referência, tomando as providências cabíveis no caso de descumprimento, parcial ou 

total, das condições pactuadas. 

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 

10.1 – Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão e a fiscalização 

do contrato serão realizadas pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA. 

 

10.2 – ASECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO atuará como gestor/fiscal de 

contrato. 

 

11 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

11.1 – O pagamento da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor 

financeiro da Prefeitura, por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

apresentação da Nota Fiscal, com o devido recebimento do Setor responsável, da 

quantidade requisitada, mediante apresentação da CND do INSS e FGTS. 

 

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 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

12 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

12.1 – O prazo de vigência do contrato será da sua data da assinatura até 

31/12/2017, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/93, desde 

que presentes os pressupostos legais. 
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. 

 

13 – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS  

 

13.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 

no contrato, a Prefeitura poderá aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções 

previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e 

penal cabíveis.  

 

1) advertência; 

 

2) multas; 

 

3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

 

4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea anterior. 

 

13.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do 

descumprimento previsto no item anterior: 

 

13.2.1- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30o (trigésimo) dia de atraso, 

sobre o valor do serviço não realizado no prazo; 

 

13.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor serviço não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento do contrato; 

 

13.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, no caso da adjudicatária, 

injustificadamente, desistir do mesmo. 

 

13.2.4 - O recolhimento das multas referidas nos subitens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 

deverá ser feito por meio de guia própria, à Prefeitura de Arantina, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

 

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

descontado do pagamento devido pela Prefeitura ou poderá ser pago por meio de 

guias próprias, emitidas pela Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar do recebimento da notificação para o pagamento. 

 

13.4 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 

14 – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
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I) A PREFEITURA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico 

financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 

8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do 

aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha 

de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 

mercado em geral.  

II) A PREFEITURA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer 

SERVIÇO em desacordo com o previsto neste Termo de Referência/Projeto Básico, 

ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, 

podendo rescindir a contratação 59 nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes 

da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da mesma 

lei, sem prejuízo das sanções previstas.  

III) Qualquer tolerância por parte da PREFEITURA, no que tange ao cumprimento 

das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, 

em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno 

vigor todas as condições do ajuste e podendo a PREFEITURA exigir o seu 

cumprimento a qualquer tempo.  

IV) A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza 

empregatícia ou de responsabilidade entre a PREFEITURA e os agentes, prepostos, 

empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do 

objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações 

ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou 

contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra.  

V) A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer 

encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, de forma direta ou indireta, a PREFEITURA, seus servidores ou terceiros, 

produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em 

executá-lo, resguardando-se a PREFEITURA o direito de regresso na hipótese de 

ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.  

VI) A contratação será formalizada mediante emissão de nota de empenho de 

despesa, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.  

 

15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo assegurados o contraditório, e a ampla defesa. 

 

15.2 - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos Incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei no 8.666/93, mediante notificação 

através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, 

sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato. 

 

b) amigável, por acordo entre as partes reduzidas, a termo no processo de licitação, 

desde que, haja conveniência para a Administração; 

 

c) judicial, nos termos da legislação vigente. 

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

 

15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

16 – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 

16.1 – Os serviços serão executados no Município e nos locais e áreas indicadas no 

item 01.  

 

16.2 – Os serviços deverão estar concluídos até 31/12/2017 a contar da data de 

recebimento da ordem de serviço.  

16.3 - O pagamento será realizado após feita a conferencia e aceitação da secretaria 

solicitantes e mediante apresentação da Nota Fiscal. 

 

 

Arantina, 10 de outubro de 2017. 

 

 

_____________________________________________________ 

MARIA DANIELA PIRES ALVES MARQUES 

Secretária Municipal de Educação 

 

 
 

Aprovo o presente termo de referência em 10/10/2017 

_____________________________________________ 

Francisco Carlos Ferreira Alves –Prefeito Municipal 
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ANEXO II  
 

TOMADA DE PREÇO Nº ____/2017 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 

N° Item Descrição Und. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Tot. 

0001 Contratação de serviços técnicos especializado de 

Assessoria e Consultoria na Área de Patrimônio 

Cultural. 

Mês 02   

Total Geral ==> 

 
 

Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias 

ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 

Declaro que aceitaremos todas as exigências do edital e de seus Anexos. 
 

_______________, ____ de ___________ de 2017. 
(Local e Data) 

 
_________________________________________ 
Assinatura do Proponente  
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ANEXO III 
 

MINUTA CONTRATUAL 

 
APREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA, CNPJ nº. 17.952.508/0001-

92, situada na Rua Juca Pereira, 31- Centro, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Senhor FRANCISCO CARLOS FERREIRA ALVES, 

brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº. 
_______________, portador do CPF nº. _________________, no uso e 

gozo de suas atribuições e prerrogativas legais, designada simplesmente 
CONTRATANTE; e a empresa _____________________________, a 

seguir denominada CONTRATADA, neste ato, representada por 
___________, resolvem firmar o presente contrato de prestação de 

serviços, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo 

Licitatório nº___/2017, na modalidade Tomada de Preços nº ____/2017, do 
tipo menor preço,sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 –Contratação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI), para prestação de 

serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de 
Patrimônio Cultural, conforme especificações e quantitativos no Anexo 

I do presente Edital. 
 

Parágrafo Único - Os Anexos constantes do Instrumento 
Convocatório passam a integrar este contrato como se nele 

transcritos estivessem. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
São Condições gerais deste contrato: 

 
2.1 – Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, da Lei 8.666/93. 

 
2.2 – O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que 

isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do 
artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
2.3 – Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não 

poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser 
executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização 

prévia do Município, por escrito, sob pena de aplicação da sanção, inclusive 
rescisão contratual. 
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2.4 – Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento 

das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese 
alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo 

em pleno vigor todas as cláusulas deste contrato e podendo o Município exigir o 
seu cumprimento a qualquer tempo. 

 
2.5 – Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia 

ou de responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados 
ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução dos serviços. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
4.1 -O prazo de vigência do presente contrato será da sua data da 

assinatura até 31/12/2017, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 
da Lei n. 8.666/93, desde que presentes os pressupostos legais. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1 - A fiscalização, acompanhamento, conferência, autorizações e 

recebimento do objeto deste contrato será realizado pelaSECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, observados os artigos. 73 a 76 da Lei federal nº 

8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 
6.1 - A despesa com a execução deste contrato é de R$, conforme descrito no 

Processo Licitatório – Pregão Presencial nº___/2017, anexos nos autos e a 
proposta apresentada pela licitante. 

 
6.2 – O pagamento mensal da concretização desta licitação será efetuado pelo 
Setor financeiro da Prefeitura, por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias 

após a apresentação da Nota Fiscal, com o devido recebimento do Setor 
responsável, da quantidade requisitada, mediante apresentação da CND do 

INSS e FGTS. 
 

6.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizados. 
 

6.4 – Se o serviço não for prestado conforme condições deste edital, o 
pagamento ficará suspenso até sua execução definitiva nas condições 

estipuladas. 
 

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa ou a pessoa jurídica, 
enquanto houver pendência deliquidação de obrigação financeira, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

 
7.1 – As despesas correrão também por conta da Dotação Orçamentária de 

nº: 

 
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008 - 00.01.00 - – MANUTENÇÃO 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
 

8.1 - Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará 

sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, e/ou declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo 
com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n. º 8.666/93, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla 
defesa.  

 
I - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

 
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o 30o (trigésimo) 

dia, sobre o valor do serviço não realizado, conforme o cronograma físico-

financeiro; 
 

b) - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de 
atraso na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias, com a 

conseqüente rescisão contratual; 
 

c) - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da 
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua 

rescisão. 
 

II - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado da garantia prestada pela CONTRATADA e, não sendo 

suficiente, a mesma responderá pela sua diferença, sendo descontada dos 
pagamentos das faturas devidas pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando for 

o caso, deverá ser pago por meio de guia própria do CONTRATANTE, no 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

9.1 - Este contrato poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por 
ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93. 
 

I – Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a CONTRATADA 
será notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. 
 

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

II - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, constituem 
causas de rescisão do contrato: 

 

III - Paralisação total ou parcial dos SERVIÇOS por fatos de responsabilidade 
da CONTRATADA, por prazo superior a 5 (cinco) dias ininterruptos, salvo 

motivo de força maior devidamente comprovado. 
 

IV - Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução do 
SERVIÇO. 

 
V - Emprego de material em desacordo com as especificações ou de material 

recusado pela fiscalização. 
 

VI - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 
 

VII - Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização. 
 

§ 1º - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o 

contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência 

da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu 
titular. 

 
§ 2º - Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério 

do CONTRATANTE, o atraso na entrega dos serviços não ensejará a 
rescisão contratual, com as penalidades estabelecidas, se ocorrer qualquer 

dos seguintes motivos: 
 

a) - Falta de elementos técnicos para o prosseguimento dos trabalhos, 
quando seu fornecimento couber ao CONTRATANTE e a CONTRATADA 

solicitá-los em tempo hábil. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 

65 da Lei no 8.666/93, desde que haja interesse da contratante, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - O presente instrumento deverá ser publicado pela CONTRATANTE na 
forma legal. 

 
12.2 – A publicação dos resultados será feita no órgão de imprensa oficial, 

ou seja, publicação por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de ARANTINA, conforme Lei nº1309, de 30 de Agosto de 2.006. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
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13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Andrelândia para dirimir quaisquer 
dúvidas quanto à execução do presente contrato. 

 

E, por estarem justas, as partes firma, o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Arantina, ___ de _______________ 2017. 
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ANEXO IV 

 

 
TOMADA DE PREÇO Nº____/2017 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 

 
Pelo presente instrumento credenciamos o (a) Sr. 

(a)______________________________________________, portador do 
Documento de Identidade nº ___________________, para participar das 

reuniões relativas ao Processo Licitatório nº ___/___, Tomada de Preços nº 
___/___, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, 

rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 

 
 

   ARANTINA, ____ de _______________ de 2017. 
 

 
   Assinatura: _________________________________ 
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A N E X O V 

 
 

TOMADA DE PREÇO Nº ____/2017 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

Declaramos, em atendimento ao previsto na licitação em epígrafe, que não 
possuímos em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (catorze), anos nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal de 1988 e Lei no 9.854/99. 

 

___(local)___, ___ de _____ de 2017. 
 

__________________________________ 
Assinatura do Representante da Empresa 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO VI 

 
 

TOMADA DE PREÇO Nº ____/2017 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
_____(Nome da Empresa)_____, CNPJ ou CIC no _____, sediada 

no(a)___________________________(endereço completo)_____, declara, 
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

 

____________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO VII 

 
 

TOMADA  
 

TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2017 
 

 
Declaração de Microempresas e Empresa e Pequeno Porte; (Envelope 

de Proposta); 
 

 
(Nome, razão social____________________, inscrita 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 item X do Edital de Tomada de Preços nº  
/2017, 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 § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº123/06. 
 

 
_____________________, ___ de _________________ de ____. 

(Local e data) 
 

 
 

 
__________________________________ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 
 

TOMADA  

 
TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2017 

 
TERMO DE COMPROMISSO 
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