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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2017 

 

 A Prefeitura de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO torna público que realizará 

licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, 

tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa especializada para prestar 

ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA GESTÃO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ÂMBITO DE CONTRATOS DE REPASSES E 

CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA, 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME ATRIBUIÇÕES PREVISTAS 

NESTE EDITAL, de acordo com o que se encontra definido na especificação e 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão 

realizados pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o disposto 

na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, alterações posteriores e demais 

legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos.  

 Poderão participar da licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto ora 

licitado, cadastradas na Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, 

ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro 

dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas. Documentos para cadastro: 

item 4.4.1 a 4.4.4. Caso a empresa já possua o Registro Cadastral deverá atentar para 

o fato de ainda constar no mesmo os documentos válidos, providenciando a 

substituição dos mesmos em caso negativo. 

 

1. DO EDITAL 

 

1.1 São partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Proposta Técnica 

Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 

Anexo V – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação 

Anexo VI – Modelo de Credenciamento Específico 

Anexo VII – Modelo de Termo de Visita Técnica 

Anexo VII A - Modelo de Termo de Dispensa de Visita Técnica; 

Anexo VIII - Minuta de Contrato 

Anexo IX- Modelo da ficha de Cadastro 

 

1.2 Cadastro a ser realizado presencialmente na sede da Prefeitura, junto à 

Comissão de Licitação, localizada na Praça Alcino Quintão, nº 20, SANTO ANTÔNIO 

DO RIO ABAIXO - MG, 35.880-000, de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas às 

13:00. 
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2. DO OBJETO 

 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 

prestar ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA GESTÃO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ÂMBITO DE CONTRATOS DE REPASSES E 

CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA, 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME ATRIBUIÇÕES PREVISTAS 

NESTE EDITAL. O profissional técnico responsável pela prestação de serviços 

deverá ter necessariamente formação superior em alguma das seguintes áreas: 

Assistência Social, Serviço Social, Gestão Pública, Administração Pública ou 

Políticas Públicas.   

 

3. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS. 

 

3.1 Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 

Nº 01), PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº2) E PROPOSTA DE PREÇOS 

(ENVELOPE Nº 03) deverão ser entregues até às 08:00 horas do dia 13 de março de 

2017, horário em que será aberta a sessão pública, na Sede da Prefeitura, junto à 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

3.2 Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes 

dar-se-à no primeiro dia útil subsequente, à hora já estabelecida. 

 

3.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO não se 

responsabilizará por documentação e proposta que por ventura não cheguem em hora 

e local determinados no item 3.1 deste Edital. 

 

3.4 Não serão aceitos os documentos considerados em desconformidade com as 

condições definidas neste Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a 

todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como quanto à 

documentação mencionada nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

 

4.2 Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1 Empresas sob processo de falência ou recuperação judicial; 

4.2.2 Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades 

de associação; 

4.2.3 Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e 

das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de 
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contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 

órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

4.2.4 Empresas não cadastradas junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 

Municipal. 

4.2.5 Que possuírem em seus quadros, como sócio, dirigente, gerente ou 

responsável técnico, o Prefeito, o Vice-Prefeito, Vereador ou qualquer servidor público 

do Município de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, bem como os respectivos 

cônjuges, companheiros e parentes (inclusive por afinidade) até o segundo grau. 

 

4.3 A empresa licitante com cadastramento vencido no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores poderá habilitar-se mediante comprovação de regularidade dos 

documentos exigidos na ficha de inscrição de registro cadastral, anexo a este Edital. 

 

4.4 Empresa não cadastrada que tenha interesse em participar do processo 

licitatório em voga poderá efetuar seu cadastramento até o dia 08 de março de 2017. 

Os documentos exigidos para o cadastramento são: 

 

4.4.1 – Habilitação Jurídica: 

 

Documento 01: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado e consolidado. 

 

4.4.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

Documento n.º 01: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ ; 

 

Documento n.º 02: Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado; 

 

Documento n.º 03: Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e 

Municipal, através de Certidão de Regularidade emitida pelo respectivo órgão 

fazendário da sede da licitante; 

 

Documento n.º 04: – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a 

Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

Documento n.º 05: Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 
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Documento n.º 06: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão – CNDT -, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

4.4.3.- Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: 

 

Documento n.º 01: Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e 

Falência expedida pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante 

proponente, datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega dos 

envelopes contendo a proposta comercial e documentação; 

 

4.4.4 Preenchimento da Ficha cadastral constante do ANEXO IX. 

 

4.5 Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e 

assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s) e 

comprovado(s). 

 

4.6 Os documentos necessários para cadastro deverão ser apresentados em cópia 

autenticada em cartório competente, ou serão admitidas fotocópias sem autenticação 

cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de 

abertura dos envelopes nº 1 – “Documentação”. 

 

5 DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

5.1 Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de 

Licitação por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio 

com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração ou 

credenciamento. 

 

5.2 A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação 

será realizada no ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário 

indicados no subitem 3.1 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará 

perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de Identidade e dos 

documentos mencionados no subitem 5.3 e 5.4 infra, os quais serão analisados pela 

Comissão antes do início da sessão de abertura.  

 

5.3 Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá 

apresentar à Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada ou original do 

contrato social ou ata de assembléia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a 

sua qualidade de representante legal. 

 

5.4 Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou 

credenciamento, deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos 
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documentos referidos no subitem 5.3, bem como do documento de credenciamento, 

redigido na forma do ANEXO VI deste Edital, ou do instrumento particular de 

procuração outorgado pela empresa licitante, com a previsão de outorga de amplos 

poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e 

desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando endereço para 

envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente 

identificado. 

 

5.5 A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 

5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar 

e de responder pela empresa. 

 

6 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO, 

PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

6.1 Os interessados, no dia, horário e local, fixados neste Edital, deverão entregar 

os envelopes nº 01 – HABILITAÇÃO, nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA E nº 03 

PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na 

parte externa: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO. 

RAZÃO SOCIAL     CNPJ Nº 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA. 

RAZÃO SOCIAL     CNPJ Nº 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL     CNPJ Nº 

 

 

6.1.1 Deverão constar nos Envelopes n° 01, nº 02 e nº 03 os documentos 

especificados, respectivamente, nos subitens 6.2, 6.3 e 6.4. 
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6.1.2 Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela 

Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o certame. 

 

 

6.2 DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.2.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem 

de direito, devendo o subscritor identificado e a declaração estar redigida conforme os 

parâmetros explicitados no ANEXO V deste Edital. 

 

6.2.2 Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos – ANEXO IV. 

 

6.2.3 Declaração da licitante proponente de que realizou visita técnica e que teve 

acesso às informações necessárias à formulação da proposta OU Declaração da 

licitante proponente de que não realizou visita técnica, que abriu voluntariamente mão 

deste direito por acreditar desnecessária a visita para a oferta de preços e execução 

dos serviços. O licitante deverá agendar a visita previamente, em dia e horário que 

melhor lhe convier. Modelos nos ANEXOS VII e VII-A.  

 

6.2.4 CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido por esta Prefeitura Municipal, 

observada a necessária aptidão para executar o serviço licitado. 

 

6.3 DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

 

6.3.1 A Proposta Técnica deverá ser elaborada em estrita observância das 

condições indicadas neste edital, contendo todos os documentos aqui exigidos, 

devendo ser assinada pelo representante legal da proponente. Deverá ser 

acondicionada e apresentada em envelope próprio, em língua portuguesa, sem 

emendas ressalvas ou rasuras. A proposta técnica deverá conter os elementos 

necessários à avaliação da capacitação e qualificação do proponente para a 

execução do objeto desta licitação. 

 

6.3.2 A Proposta deverá ser apresentada conforme modelo de Proposta Técnica, 

constante no ANEXO II deste edital, datada e assinada pelo representante legal ou 

procurador do proponente, e acompanhada pelos seguintes documentos:  

 

a) Atestados, certidões ou declarações comprobatórios da experiência do profissional 

indicado a ser o responsável técnico pela execução dos serviços. Os atestados devem 

referir-se a prestação de serviços de gestão, coordenação, assistência, assessoria ou 

consultoria para órgãos da Administração Pública de esfera municipal, estadual e/ou 
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federal, expedidos pelos órgãos beneficiários dos serviços e assinados pelos 

respectivos representantes legais, constando os seguintes itens: 

 

I - Identificação do órgão expedidor e do respectivo signatário;  

II - Descrição dos serviços executados, aceitando-se, para efeito de pontuação 

nesta licitação, a experiência em quaisquer das atividades relacionadas nos 

ANEXOS I e II deste edital; 

 

III - Indicação do período da prestação de serviços, não sendo aceitos, para os fins 

de contagem de pontos, serviços de duração inferior a um ano.  

 

Obs: 1:  A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar visitas ou 

consultas aos órgãos emissores das declarações, a fim de esclarecer dúvidas 

sobre as informações contidas nos atestados ou sobre questões relacionadas à 

prestação de serviços do proponente, ou simplesmente para confirmar a autenticidade 

dos documentos.  

 

Obs. 2:  Será aceita a comprovação de serviços prestados na condição de 

servidor, empregado ou contratado do órgão declarante, desde que o comprovante 

mencione expressamente que os serviços foram por ele prestados ou ainda que 

comprove-se tal pela nomeação no cargo e a respectiva lei que define as atribuições 

do mesmo.  

 

Obs. 3: Não serão considerados atestados coletivos ou genéricos que não 

permitam comprovar individualmente a atuação do profissional técnico responsável. O 

proponente deve indicar apenas um profissional técnico que será o responsável 

técnico pelos serviços e fará as visitas in loco, bem como responderá as dúvidas via 

telefone ou on line.  

 

b) Apresentação de documentos comprobatórios da educação formal do 

profissional (certificados, diplomas ou declarações fornecidos pelas instituições de 

ensino) e documentos comprobatórios da relação/vínculo existente entre o 

profissional e a empresa licitante em vigor, salvo em se tratando de sócios, cuja 

comprovação se dará mediante verificação  do contrato social apresentado na fase 

de cadastramento;  

 

c)  Apresentação de documentos comprobatórios da formação acadêmica do 

responsável técnico pela prestação dos serviços, em nível de especialização 

(certificados, diplomas ou declarações fornecidos pelas instituições de ensino, em 

relação aos cursos de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado). Diploma, 

devidamente registrado, de conclusão de doutorado, mestrado ou pós-graduação, 

pertinente às áreas de Serviço Social, Gestão Pública, Administração Pública ou 

Políticas Públicas. 
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d) Apresentação de certificados de participação do responsável técnico em congressos, 

seminários e simpósios, cursos de extensão, atualização, capacitação ou aperfeiçoamento 

profissional, realizados nos últimos 05 anos, e versando sobre temas ligados à Gestão 

Pública, Assistência Social, Administração  Pública Assistência Social, Políticas Públicas 

(Assistência Social; Criança e Adolescente; Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, Saúde; 

Educação, Cultura, Saneamento Básico).; 

  

Obs.1: Não serão contados certificados de participação em palestras, reuniões, encontros 

jurídicos e eventos congêneres.  

  

Obs.2: Poderão ser contados congressos e seminários nos quais o profissional tenha atuado 

como palestrante, devidamente comprovados.  

 

Obs. 3: Também serão aceitos certificados relacionados a cursos de operacionalização dos 

sistemas listados no Termo de Referência. 

 

Obs. 4: Somente serão aceitos certificados de cursos com duração mínima de 20 horas. 

   

 

6.3.3  Os documentos comprobatórios a serem juntados na proposta técnica deverão ser 

numerados individual e sequencialmente.  

 

6.3.4 Na elaboração da Proposta Técnica o proponente deverá confrontar os documentos 

apresentados em sua proposta com os quesitos de Critérios de Pontuação, assinalando na 

coluna correspondente da Proposta Técnica a pontuação a que considera fazer jus, bem 

como os números de ordem dos documentos que permitam aferir a pontuação pretendida, 

integrantes de sua proposta. 

 

6.3.5 Os documentos e anexos integrantes da proposta técnica deverão ser reunidos,  

preferencialmente em pastas ou cadernos, com todas as suas folhas rubricadas por  

representante legal do proponente ou por pessoa que detenha poderes estatutários ou 

contratuais de representação da empresa, devidamente acompanhado do documento que 

comprove essa condição.  

 

6.3.6 A determinação da pontuação técnica de cada proposta será feita em conformidade 

com os critérios e parâmetros de avaliação descritos no ANEXO II, através do somatório das 

notas dadas aos quesitos da Proposta Técnica. Serão somados os três quesitos para 

obtenção da pontuação final.  

 

6.4 O licitante que alcançar o somatório mínimo de setenta e cinco pontos na pontuação 

técnica estará apto a prosseguir para a próxima etapa, a saber a Proposta de Preços.   

 

6.4 DO ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.4.1 O Envelope nº 03 deverá conter a proposta em 01 (uma) via, em português, com os 

seguintes elementos: 
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1. Nome da empresa, endereço completo, CNPJ, Telefone e E-mail. 

2. Número da Tomada de Preço. 

3. Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo constante do 

ANEXO III que integra o presente edital. 

4. Data, assinatura e identificação do representante legal. 

 

6.4.2 Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 

 

6.4.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital; 

 

6.4.4 A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia 

previsto para entrega do envelope “Proposta de Preços”. 

 

6.4.5 Na proposta comercial apresentada deverão estar inclusos todos os custos e 

despesas correspondentes ao objeto licitado e à efetiva prestação dos serviços, inclusive 

materiais de uso e consumo para realização das atividades técnicas, transporte, alimentação 

dos técnicos da proponente por ocasião das visitas técnicas, bem como encargos tributários, 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou 

que venham a ser devidos em razão do objeto licitado, não importando à Prefeitura Municipal 

qualquer outro custo adicional. 

 

6.4.6  Cada proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação 

de sua proposta. A Prefeitura Municipal em nenhuma hipótese será responsável por estes 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de licitação. 

 

 6.4.7 Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste edital, que seja 

baseada em outra proposta, que contenha qualquer cláusula condicionante para execução 

dos serviços ou que apresentar valor superior ao de balizamento. 

 

6.4.8 Se houver divergência entre o valor numérico da proposta e o grafado por extenso, 

este prevalecerá. 

 

6.4.9 O critério de avaliação desta fase será o de menor preço.  

 

7 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1 Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

7.1.1 No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus 

representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a 

Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 

“Documentação de Habilitação”, “Proposta Técnica” e "Proposta de Preços", os quais serão 

rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, 

procedendo a seguir a abertura do envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
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7.1.2 Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO – serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como 

pelas proponentes ou seus representantes credenciados. 

 

7.1.3 Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a 

mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será 

publicado no Diário Oficial de Minas Gerais e Jornal Hoje em Dia, e ainda, comunicado via 

telefone/e-mail, para conhecimento de todos os participantes, bem como publicado no 

endereço eletrônico da Prefeitura e no Quadro de Avisos. 

 

7.1.4 Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 

declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 

posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo 

tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

 

7.2 Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA: Iniciada a sessão de 

abertura das propostas técnicas, não mais cabe desistência do licitante, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

7.2.1 As propostas técnicas serão julgadas e classificadas de acordo com os critérios de 

avaliação descritos neste edital. 

 

7.2.2 Proferido o resultado da classificação técnica, e desde que: (I) tenha havido 

desistência expressa dos licitantes em recorrer, ou (II) tenha transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, ou (III) tenham sido julgados todos os recursos interpostos, ou (IV) 

haja licitante único, a Comissão procederá à abertura dos envelopes “3”, contendo as 

propostas comerciais dos licitantes classificadas na Proposta Técnica, conforme item 6.4 do 

edital.   

 

7.2.3 No mesmo ato da abertura e análise das propostas técnicas, a comissão fará o 

cálculo da pontuação, apurando a pontuação final de cada proponente. Todos os licitantes 

que alcançarem o mínimo de setenta e cinco pontos na Proposta Técnica estarão aptos a 

prosseguir para a abertura das propostas comerciais.   

 

7.3 Abertura dos envelopes nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS: Atendidas as condições 

prescritas nas fases anteriores, a proposta de preço será analisada exclusivamente pelo 

critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a 

adjudicação efetuada a uma única empresa. 

 

7.3.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do 

art. 3º da Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público, para 

o qual todos os licitantes serão convocados. 
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7.3.2 Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo 

tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este 

será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.  

 

7.4 Proferido o resultado do julgamento das Propostas Comerciais e a classificação final 

dos licitantes, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso dos interessados. 

 

7.5 Em qualquer fase do julgamento, poderá a Comissão optar pela suspensão dos 

trabalhos para análise mais acurada da documentação, se assim entender necessário.  

 

7.6 Cada licitante disporá do tempo máximo de 30 (trinta) minutos para a análise dos 

documentos das Propostas Comerciais, Propostas Técnicas e Credenciamento dos demais 

licitantes. 

 

7.7 Das reuniões lavrar-se-ão atas, nas quais serão registradas todas as ocorrências e 

que, ao final, serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes 

presentes.  

 

7.8 Não tendo sido interposto recurso do resultado do julgamento ou tendo havido a sua 

expressa desistência, ou ainda, tendo sido julgados todos os recursos, a Comissão de 

Licitação elaborará relatório a ser apresentado à autoridade superior, para a competente 

deliberação. 

 

7.9 Este, à vista daquele relatório, poderá homologar o resultado da licitação, aprovando 

ou não a adjudicação do objeto licitado ao vencedor. 

 

7.10 A Prefeitura Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para 

abertura da licitação ou para o recebimento dos envelopes, sem que caiba aos licitantes 

quaisquer indenizações ou reclamações. 

 

7.11 À Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior será facultada, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, não sendo permitida, após a entrega dos documentos e propostas, a 

substituição ou apresentação de documentos, salvo a critério da Comissão de Licitação:  

 

a) A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

dos documentos e propostas; 

b) Esclarecer dubiedades e manifestos erros materiais, com a possibilidade de saneamento 

de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no 

curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências em até 24 horas, 

contadas da solicitação. 

 

7.12 Os resultados das fases serão publicados no Diário Oficial de Minas Gerais e Jornal 

de Grande Circulação.  
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7.14 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 

Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 

nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a 

inabilitação ou desclassificação.  

 

8 DOS RECURSOS 

 

8.1 Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos 

previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

mediante petição digitada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da 

recorrente, constituído na forma prevista neste Edital. 

 

8.2 Os recursos serão dirigidos ao Prefeito de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente 

informados. 

 

8.3 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 

de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, entre os horários de 07:00 e 13:00 horas, não sendo 

aceitos recursos interpostos fora do prazo.  

 

9 ADJUDICAÇÃO 

 

9.1 Findo o processo licitatório, o licitante vencedor e a Prefeitura Municipal celebrarão 

contrato, conforme minuta anexa ao presente edital (ANEXO VIII), na qual constam as 

condições de execução do objeto licitado, a forma de pagamento, as sanções para o caso de 

inadimplemento e demais obrigações das partes.  

 

9.2 O prazo de assinatura do respectivo instrumento de contrato será de 10 (DEZ) dias 

corridos, contados da data de convocação pela Prefeitura Municipal. 

 

9.3 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo licitante convocado e desde que a solicitação seja aceita pela 

Prefeitura Municipal. 

 

9.4 Caso o adjudicatário se recuse a assinar o respectivo instrumento de contrato no 

prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal convocará os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, ou revogará a licitação, independente da aplicação do previsto no item 

9.5. 

 

9.5 A não assinatura do contrato dentro do prazo fixado pela  Prefeitura, por parte do 

primeiro licitante convocado, implicará na incidência de multa na ordem de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da sanção prevista no artigo 87, inciso III 

da Lei n° 8.666/93. Este valor poderá ser debitado de qualquer crédito que o licitante 
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vencedor tenha ou venha a ter com a Prefeitura Municipal, caso a empresa não recolha a 

multa dentro do prazo concedido em notificação. 

 

9.6 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da comunicação do resultado final desta 

licitação, caso não ocorra a convocação para assinatura do instrumento de contrato, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1 Conforme Minuta do Contrato – ANEXO VIII do Edital.  

 

11 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

11.1 Conforme Minuta do Contrato - ANEXO VIII do Edital.  

 

12. DAS PENALIDADES 

 

12.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 

será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4o da Lei. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  

 

12.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 

 I – Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

 

 II - Multa, nos seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de não comparecimento nos dias 

e horários programados; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou nota de empenho, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vício ou fora das especificações 

contratadas, ou ainda na ocorrência de 03 episódios de não comparecimento nos dias 

determinados pelo Contratante; 

 

 III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal; 

 

 IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 

(cinco) anos. 

 

 V - Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização ao CONTRATANTE por perdas e danos; 

 

 VI - Indenização ao CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

licitante. 

 

§1º - As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

do item II, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à 

CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 10(dez) 

dias, para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade. 

 

§2º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 

de força maior ou caso fortuito. 

a) As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, ou eventuais atrasos, 

decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais 

caracterizados em lei civil. 

 

§ 3º - O CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 

e legislação estadual, as penalidades de suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade. 

 

§ 4º - As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais 

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

 

§ 5º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao CONTRATANTE no prazo de 05 

(cinco) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas 

Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar 

conveniente. 

 

§ 6º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 

parte, quando a inconformidade for devidamente justificada pela CONTRATADA e aceita 

pelo CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução 

das obrigações assumidas. 

 

12.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

 

12.4 Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, 

ser cobrado judicialmente.  

 

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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13.1 A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por 

conta da dotação orçamentária nº 02.08.01.08.122.0005.2077.3.3.90.39.00. 

 

14 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

14.1 A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos 

limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão 

exceder tal limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo. 

 

15 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

15.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o contrato 

rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, se houver ocorrência de uma das hipóteses prescritas no art. 77 a 80, Capítulo 

III, Seção V, da Lei nº 8.666/93. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos 

e propostas, depois de apresentados, ressalvado o disposto neste edital. 

 

16.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Prefeitura.  

 

16.3  O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a 

indenização. 

 

16.4 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 

dos documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

16.5 Na hipótese de não haver expediente na Prefeitura no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 

horário, anteriormente estabelecidos. 

 

16.6 Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados por e-mail e respondidos em até 

três dias úteis. Somente serão respondidos pedidos de esclarecimento até três dias antes da 

data de realização do certame.  

 

16.7 O Edital e (anexos) poderá ser lido ou retirado na sede da Prefeitura, em dias de 

expediente, nos horários das 8h às 13h, ou ser acessado e solicitado no email em retro.  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PRAÇA ALCINO QUINTÃO, 20 – CENTRO – SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO/MG – CEP 35.880-000  
TELEFONES (31) 3867-1122 

compras@santoantoniodorioabaixo.mg.gov.br 

 

 

 

16.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.9 Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente 

motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

  

16.10 A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à 

contratação. 

 

16.11 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 

41, da Lei nº 8.666/93, devendo  protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. O pedido deverá ser protocolado junto 

ao Setor de Licitação, com apresentação de documento de identificação. A impugnação será 

julgada e respondida em até três dias.  

 

16.12 Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Prefeitura. 

 

16.13 Fica eleito o foro deste município, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste edital. 

 

SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, 13 de janeiro de 2017. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

   

DETALHAMENTO DO OBJETO  

  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO 

MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ÂMBITO DE 

CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, 

SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME 

ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 

 

O profissional técnico responsável pela prestação de serviços deverá ter 

necessariamente formação superior em alguma das seguintes áreas: Assistência 

Social, Serviço Social, Gestão Pública, Administração Pública ou Políticas Públicas. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES: 

 

JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

a) Orientar na gestão da Política Municipal de Assistência Social, compreendendo 

inclusive a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social; 

 

b) Orientar na implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 

Município; 
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c) Ministrar capacitação permanente às equipes do Órgão Gestor e do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS; 

 

d) Assessoria e consultoria na elaboração do Plano Plurianual; Plano de Ação e de 

Serviço, conforme necessidade; 

 

e) Orientar planejamento financeiro, sobretudo referente aos co-financiamentos Federal 

e Estadual; 

 

f) Orientar na elaboração do Orçamento Público Municipal pertinente à Política Pública 

de Assistência Social; 

 

g) Orientar na criação, implantação e implementação da vigilância sócio-assistencial; 

 

h) Orientar acerca da operacionalidade do SUAS WEB e SIMSUAS, SISC e outros 

sistemas pertinentes; 

 

i) Orientar na criação, implantação e implementação dos serviços e benefícios sócio-

assistenciais. 

 

j) Orientar, quando necessário, os Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS, 

de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, da Habitação e Conselho Tutelar no 

desempenho das suas funções; 

 

l) Orientar na operacionalidade do CADÚNICO e dos Sistemas relativos ao Programa Bolsa 

Família; 

 

j) Orientar na execução e avaliação dos planos, programas, projetos e serviços; 

 

k) Orientar na elaboração de diagnóstico social; 

 

l) Capacitar os Conselheiros Tutelares 

 

m) Assessoria e consultoria em contratos de repasse e convênios. 

 

JUNTO AO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A ASSESSORIA EM CONTRATOS DE 

REPASSES E CONVÊNIOS NAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, 

SANEAMENTO,  INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: 

 

a) Assessoria e consultoria na elaboração de projetos; 

 

b) Acompanhar a disponibilidade de Recursos via União ou Estado; visando 

identificação de programas e ou projetos de interesse do Município; 
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c) Assessorar na elaboração de Propostas, Projetos Técnicos ou Plano de Trabalho, de 

interesse do Município junto aos Sistemas Sigcon e Siconv, Ministérios, Secretarias 

Estaduais e outros órgãos públicos; 

 

d) Assessorar a área de convênios e contratos de repasse concernente à captação de 

recursos, compreendendo as fases de proposição, formalização, execução e prestação de 

contas,  de acordo com as normativas do órgão concedente; 

 

e) Indicar a elaboração, quando necessário, de Instrumentos Normativos ou Projetos de 

Lei pertinentes; 

 

f) Promover a intersetorialidade, com vistas à eficiência do trabalho; 

 

g) Assessorar, quando necessário, os conselhos municipais, gestores de políticas 

sociais no desempenho das suas atribuições; 

 

h) Assessorar na criação de Conselhos gestores de políticas sociais de interesse do 

Município. 

 

i) Ministrar palestras em conferências municipais e outros eventos de interesse da 

administração. 

 

j) Exercer outras atribuições correlatas. 

 

Os serviços serão executados nas instalações da Prefeitura, de forma pessoal e 

intransferível, por dezoito horas semanais, nos horários mencionados neste edital e em 

outros que possam vir a ser necessários, 

 

Os trabalhos que por sua natureza, exigirem coleta de informações, deverão ser realizados 

pela CONTRATADA, competindo, a ela colher informações e dados necessários à execução 

dos serviços, receber e devolver processos, documentos e materiais, cabendo à Prefeitura 

somente tirar cópias e desarquivar as informações requisitadas; 

 

No preço global devem estar inclusos todos os custos de execução do contrato, seja de que 

natureza for, (pessoal, combustível, postais, telefônicas, refeições e hospedagem), toda e 

qualquer despesa necessária a execução do objeto; 

 

A Prefeitura não fornecerá transporte, o mesmo deve estar incluso no preço, para qualquer 

local onde se faça necessário representar a Prefeitura. 

 

Não será admitida subcontratação de qualquer gênero. 

 

Caso o responsável técnico indicado na proposta técnica não puder executar a 

qualquer tempo o serviço objeto deste edital, o contratado deverá apresentar 

imediatamente profissional técnico que preencha os requisitos deste Edital e em 

especial que atinja a pontuação da técnica exigida. 
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O profissional técnico responsável pela prestação de serviços deverá ter 

necessariamente formação superior em alguma das seguintes áreas: Assistência 

Social, Serviço Social, Gestão Pública, Administração Pública ou Políticas Públicas. 

 

A(s) licitante(s) deverão apresentar em sua(s) proposta(s) de preços os valores mensal 

(is) e anual (is) - para 12 (doze) meses.   

   

O profissional designado para as visitas deverá ser o responsável técnico indicado na 

proposta técnica da licitante vencedora e no respectivo contrato.  

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

Proponente:  ________________________________________________________  

CNPJ: ___________________________________ 

Endereço: ___________________________________ Telefone: ___________________  

Tomada de Preços:  01/2017  

Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO -MG  

 Objeto:  

  

Prezados Senhores, 
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Pela presente indicamos o profissional técnico abaixo referido que será o responsável 

técnico e fará as visitas in loco, bem como responderá as dúvidas via e-mail e telefone. 

NOME DO PROFISSIONAL e 

CPF 

VÍNCULO COM A 

EMPRESA 

FORMAÇÃO SUPERIOR 

   

 

O profissional técnico responsável pela prestação de serviços deverá ter 

necessariamente formação superior em alguma das seguintes áreas: Assistência 

Social, Serviço Social, Gestão Pública, Administração Pública ou Políticas Públicas. 

Na segunda coluna deve-se identificar o vínculo do profissional com a empresa proponente 

(sócio, empregado, prestador de serviço). Na terceira coluna deve-se indicar a formação 

superior do responsável técnico. 

Identificação do Responsável Técnico:  

Vínculo com o proponente:  

Tempo de exercício da profissão:   

Especialização acadêmica: 

 

 

Após tomarmos conhecimento de todos os requisitos exigidos no Edital da TOMADA DE 

PREÇOS nº 01/2017, apresentamos à apreciação nossa proposta técnica objetivando 

concorrer à contratação dos referidos serviços.  

1) Experiência da Proponente:  

Relação dos atestados, declarações e certidões de serviços prestados pelo 

responsável técnico no seguinte objeto: 

Experiência no âmbito da gestão da assistência social e no âmbito de contratos 

de repasses e convênios em assistência social, habitação, saneamento, 

infraestrutura e da educação, cultura e esporte. 

Órgão 

Atendido 

Prestador Vínculo Período Pontos  

     

     

 

A pontuação será apurada com base nos atestados ou declarações fornecidos,                

disposto no item 6.3 deste edital. 
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Será atribuída pontuação para cada ano completo de serviços prestados, por órgão 

atendido, observando a seguinte escala:  

 Experiência na prestação do serviço listado: 2,0 pontos por ano por cada órgão; 

 Experiência de trabalho referente à gestão ou coordenação de Política Pública: 4,0 

pontos por ano por cada órgão. 

 Pontuação Máxima para este quesito será de 40 pontos, mesmo que a soma seja 

superior.  

 O limite máximo de tempo atribuível para um mesmo órgão será de 4 anos, mesmo 

que os serviços tenham sido realizados por diferentes responsáveis técnicos. 

 Na verificação dos atestados, a comissão atentará para a identidade entre os serviços 

declarados e os serviços objeto da presente licitação. Não serão pontuados trabalhos 

para os quais não forem apresentados os devidos atestados. 

 A proponente poderá apresentar mais de um responsável técnico para pontuação, 

caso no qual, todos deverão estar presentes em todas as visitas técnicas.  

  

 

2) Capacitação do Responsável Técnico

Identificação da capacitação acadêmica do responsável técnico 

Profissional Grau Curso Período Pontos  
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 A pontuação será apurada com base nos certificados de conclusão de cursos de 

especialização, nos níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado, 

exclusivamente do profissional responsável técnico pela prestação dos serviços. 

 Critérios de pontuação: 

 I - Pós-graduação: 24 pontos; ou II - Mestrado: 26 pontos; ou III - Doutorado: 30 

pontos. 

Será aceito apenas curso com duração mínima de 360 horas, nas áreas de Assistência 

Social, Administração Pública, Gestão Pública, Serviço Social, Políticas Públicas 

(Assistência Social; Criança e Adolescente; Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, 

Saúde; Educação, Cultura, Saneamento Básico). Certificados deverão ser apresentados. 

A pontuação máxima para este quesito é de trinta pontos.  

3. Comprovação de atualização do responsável técnico:  

Relação de certificados de participação em congressos, seminários e simpósio: 

Atualização do responsável técnico 

Profissional Evento Tema Promotor e 

Data 

Pontos  

     

     

 

 A pontuação será apurada com base na análise dos certificados de participação 

do responsável técnico em cursos, congressos, seminários e simpósios, realizados 

nos últimos 5 anos, atribuindo-se 1 (um) ponto para cada evento comprovado, até 

o limite máximo de 30 pontos.  

 Serão contados apenas os certificados de eventos que tenham como temas 

assuntos ligados a Assistência Social, Administração Pública, Gestão Pública, 

Serviço Social, Políticas Públicas (Assistência Social; Criança e Adolescente; 

Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, Saúde; Educação, Cultura, Saneamento 

Básico), Repasses, Convênios, Operacionalização dos sistemas listados no Anexo 

I e temas correlatos.  

 Serão apenas contados certificados de cursos presenciais, com duração mínima 

de vinte horas.  
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS 

   

Tomada de Preços nº 01/2017  

Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO - MG  

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO 

MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ÂMBITO DE 

CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, 

SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 

CONFORME ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, no Termo de Referência - 

Anexo I. 

 

Proponente:  

Endereço:        Cidade (sede): 

 

Prezados Senhores:  

 

De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da licitação em epígrafe, 

apresentamos proposta destinada à prestação de serviços descrita acima.  

  

Para tanto, informamos que  o preço global para prestação de serviços é de:  

R$ ____________ (______________________________) por mês, totalizando R$ 

______________( ______________________________) para o período de 12 meses.  

  

 A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar em sua(s) proposta(s) de preços o valor global da 

prestação do serviço. 

• No preço global devem estar inclusos todos os custos de execução do contrato, 

seja de que natureza for, (pessoal, combustível, postais, telefônicas, refeições e 

hospedagem), toda e qualquer despesa necessária à execução do objeto; 

•  A Prefeitura não fornecerá transporte, o mesmo deve estar incluso no preço, para 

qualquer local onde se faça necessário atuar para execução do objeto. 

 

 

O prazo de validade dessa Proposta Comercial é de 60 (sessenta)  dias, contados a 

partir da data de abertura dessa licitação. 
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Igualmente, comprometemo-nos, caso vencedores da presente licitação, a assinar o 

instrumento contratual correspondente e executar os serviços descritos.  

  

 

 

 

Declaramos expressamente que concordamos com todos os termos e condições  contidas 

no edital da presente licitação.  

  

__________________, _____ de _________________ de 20__.  

  

___________________________________________________  

  

(Nome completo representante legal)  

  

(N.º do RG do representante legal)  

  

(Assinatura do representante legal)  

 

(Carimbo da empresa)  

 

OBS: Esta carta deverá ser assinada pelo representante legal ou procurador constituído 

para tal fim, sendo neste caso, necessária a juntada do respectivo instrumento. 
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ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(MODELO) 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

..................................................................................................... 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 inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 

de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

 

 

Ressalva: ( )  emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

Local), ....... de ...................... de 2017. 

 

 

 

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

(Identificação e assinatura do representante legal) 

 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO V- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

........................................................................................, CNPJ nº ..............................., 

sediada em ............................., 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. 

 

 

 

Local), ....... de ...................... de 2017. 

 

 

 

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

Nome completo e assinatura do declarante 

CPF e RG 

 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO VI - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(MODELO) 

 

 

 

 Pelo presente, a empresa.................................................................................., 

situada no(a)....................................................................................., CNPJ 

nº....................................., por seu (diretor ou sócio com poderes de gerência), (Nome do 

sócio ou representante), outorga ao Sr. ......................................................, RG 

nº................................, CPF nº ....................,  amplos poderes para representá-la junto à 

Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, na TOMADA DE PREÇOS 

Nº 01/2017, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, 

enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o 

credenciado receber intimações no seguinte endereço: .............(Rua, número, bairro, 

cidade, unidade da federação, CEP). 

 

 

 

 

 

 

Local), ....... de ...................... de 2017. 

 

 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 

 

Obs.: Firma reconhecida em cartório 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, XX de XXXXXXX de 2017 

 

 

Declaro, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2017, que a Empresa .............................................................................................. 

compareceu à sede da Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO e teve 

acesso às informações necessárias para a formulação de sua proposta XX/XX/2017. 

 

Nessa visita a empresa, por meio de seu Responsável Sr.(a) 

..........................................................................., inscrito no CPF sob o nº. ....................... 

tomou ciência da prestação de serviços requisitada e da complexidade do objeto. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Empresa licitante 

CNPJ Nº 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO VII- A      

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

 

 

SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, XX de XXXXXXX de 2017 

 

 

Declaro, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2017, que a Empresa ............................................................................................... 

dispensa o seu direito de realizar visita técnica grifando que para elaboração de sua 

proposta/oferta de execução dos serviços é desnecessário realizar tal visita. 

 

Declara ainda que mesmo não realizando a visita tem ciência da complexidade dos 

serviços a serem realizados. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Empresa licitante 

CNPJ Nº 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E A EMPRESA __________________________, PARA OS 

FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

  

Aos ............ dias do mês de ..................... de 2017, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, Estado de Minas Gerais, inscrita no 

CNPJ sob o nº _______________, com sede na _____________, Centro, SANTO 

ANTÔNIO DO RIO ABAIXO/MG, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. 

____________, CPF: ____, residente e domiciliado ____________, daqui por diante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a (inserir nome da empresa), inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ______________, com sede (inserir endereço), neste ato representada 

por seu (inserir os dados pessoais), ____________, ______________, portador da 

carteira de identidade nº __________, e do CPF/MF nº _______________, denominada 

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da TOMADA DE PREÇOS Nº 

XXX/2017, do Tipo Técnica e Preço, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação 

de Serviços sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de Julho de 1993, com suas 

alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO 

MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ÂMBITO DE 

CONTRATOS DE REPASSES E CONVÊNIOS NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, 

SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 

CONFORME ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES: 

 

JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

a) Orientar na gestão da Política Municipal de Assistência Social, compreendendo 

inclusive a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social; 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PRAÇA ALCINO QUINTÃO, 20 – CENTRO – SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO/MG – CEP 35.880-000  
TELEFONES (31) 3867-1122 

compras@santoantoniodorioabaixo.mg.gov.br 

 

 

 32 

b) Orientar na implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 

Município; 

 

c) Ministrar capacitação permanente às equipes do Órgão Gestor e do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS; 

 

d) Elaborar Plano Plurianual; Plano de Ação e de Serviço, conforme necessidade; 

 

e) Orientar planejamento financeiro, sobretudo referente aos co-financiamentos 

Federal e Estadual; 

 

f) Orientar na elaboração do Orçamento Público Municipal pertinente à Política 

Pública de Assistência Social; 

 

g) Orientar na criação, implantação e implementação da vigilância sócio-assistencial; 

 

h) Orientar acerca da operacionalidade do SUAS WEB e SIMSUAS, SISC e outros 

sistemas pertinentes; 

 

i) Orientar na criação, implantação e implementação dos serviços e benefícios sócio-

assistenciais. 

 

j) Orientar, quando necessário, os Conselhos Municipais de Assistência Social - 

CMAS, de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, da Habitação e Conselho 

Tutelar no desempenho das suas funções; 

 

l) Orientar na operacionalidade do CADÚNICO e dos Sistemas relativos ao Programa 

Bolsa Família; 

 

j) Orientar na execução e avaliação dos planos, programas, projetos e serviços; 

 

k) Orientar na elaboração de diagnóstico social; 

 

l) Capacitar os Conselheiros Tutelares 

 

m) Assessoria e consultoria em contratos de repasse e convênios. 

 

JUNTO AO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, HABITAÇÃO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA 

E ESPORTE. 
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a) Elaborar Projetos; 

 

b) Acompanhar a disponibilidade de Recursos via União ou Estado; visando 

identificação de programas e ou projetos de interesse do Município; 

  

c) Assessorar na elaboração de Propostas, Projetos Técnicos ou Plano de Trabalho, 

de interesse do Município junto aos Sistemas Sigcon e Siconv, Ministérios, Secretarias 

Estaduais e outros órgãos públicos; 

 

d) Assessorar a área de convênios e contratos de repasse concernente à captação 

de recursos, compreendendo as fases de proposição, formalização, execução e prestação 

de contas,  de acordo com as normativas do órgão concedente; 

 

e) Indicar a elaboração, quando necessários, de Instrumentos Normativos ou 

Projetos de Lei pertinentes; 

 

f) Promover a intersetorialidade, com vistas à eficiência do trabalho; 

 

g) Assessorar, quando necessário, os conselhos municipais, gestores de políticas 

sociais no desempenho das suas atribuições; 

 

h) Assessorar na criação de Conselhos gestores de políticas sociais de interesse do 

Município. 

 

i) Ministrar palestras em conferências municipais e outros eventos de interesse da 

administração. 

 

j) Exercer outras atribuições correlatas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE TOMADA DE 

PREÇOS Nº 001/2017 e seus anexos, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais e 

Jornal Hoje em Dia, e à proposta comercial apresentada pela Contratada para o referido 

processo licitatório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ....... (.............................). 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses a contar da data de sua 

assinatura.. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA CONTRATANTE 

 

1. Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os 

padrões estabelecidos. 

2. Exercer a fiscalização dos serviços por meio de agente fiscalizador especialmente 

designado para este fim. 

3. A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada na 

execução do objeto. 

4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA SEXTA. 

5. Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de 

execução dos serviços. 

6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do contrato, fixando prazo para a sua correção. 

7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações contratuais. 

8. Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para a execução do objeto 

em questão. 

9. Comunicar à CONTRATADA com três dias de antecedência, o agendamento das 

visitas.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA CONTRATADA 

 

1. Executar fielmente os serviços, obedecendo aos prazos legais e observando todas 

as legislações relativas à matéria. 

2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

exigidas para a presente contratação. 

3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 
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devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que 

os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais 

ou legais a que estiver sujeita.  

5. Apresentar profissional (ais) especializado (s) em  _____________________, o Sr. 

(a) ____________, cujo curriculum irá acompanhar o presente contrato, o(s) 

qual(is) fica(m) qualificado(s) como responsável(ies) técnico(s) pela  prestação dos 

serviços contratados, devendo o mesmo comparecer a todas as visitas técnicas. 

6. O(s) responsável(ies) técnico(s) indicado(s) na cláusula anterior deverá(ão) 

comparecer à  sede da contratante por dezoito horas semanais, nos dias 

previamente agendados pela fiscalização do contrato. 

7. As visitas serão agendadas de acordo com as necessidades do município, 

devendo as mesmas serem realizadas em dias úteis, durante o horário de 

expediente ou conforme necessidade do contratante. 

8. As visitas técnicas terão duração programada de 06 (seis) horas cada.  

9. A contratada deverá manter pelo menos um profissional capacitado em seu 

escritório ou disponível para prestar atendimento telefônico ao município, no 

horário de 8:00 às 18:00 horas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto 

contratado, obedecerão ao seguinte: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer mediante 

Ordem de Serviço da Prefeitura. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA poderá ser convocada prestar o serviço 

em local diverso, caso venha a ter que representar o município em qualquer outro órgão.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

 

A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto 

do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 

prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no 

exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

CONTRATANTE ou a terceiros. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado através do Sistema de Pagamento da Prefeitura, 

mensalmente, mediante apresentação da Nota Fiscal e das certidões de Regularidade de 

INSS e FGTS.  

 

§ 1º - O pagamento será efetuado através depósito em conta especifica, em nome da 

pessoa jurídica contratada. O pagamento será efetuado em até sete dias úteis contados 

da data de apresentação da Nota Fiscal- Fatura, devendo constar os dados para deposito 

bancário, se for o caso. Serão retidos, no ato do pagamento, os tributos previstos na 

legislação vigente.  

 

§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 

pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do 

vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a 

legislação vigente; 

 

§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

 

§ 4º - A Prefeitura não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada sem que tenha sido prevista neste Edital. 

 

§ 5º - Ocorrendo a hipótese de atraso no pagamento, sobre o valor do mesmo incidirá 

multa de 2% (dois por cento), bem como juros de mora á razão de 1% (hum por cento) ao 

mês. 

 

§ 6º - O valor do contrato será reajustado anualmente pelo IPCA. 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente 

CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 

2017, no valor de R$ _____ (_______), correrão à conta do orçamento da Contratante, 

consignados através dos seguintes elementos: 

02.08.01.08.122.0005.2077.3.3.90.39.00.  

   

CLÁUSULA NONA– DAS PENALIDADES 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 

I – Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

 

II - Multa, nos seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de não comparecimento nos 

dias e horários programados; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou nota de empenho, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vício ou fora das 

especificações contratadas, ou ainda na ocorrência de 03 episódios de não 

comparecimento nos dias determinados pelo Contratante; 

 

III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal; 

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior 

a 5 (cinco) anos. 

 

V - Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização ao CONTRATANTE por perdas e danos; 

 

VI - Indenização ao CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro 

licitante. 
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§1º - As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a do item II, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa 

à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 

10(dez) dias, para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade. 

 

§2º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 

motivo de força maior ou caso fortuito. 

a) As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, ou eventuais 

atrasos, decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais 

caracterizados em lei civil. 

 

§ 3º - O CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93 e legislação estadual, as penalidades de suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade. 

 

§ 4º - As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais 

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

 

§ 5º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao CONTRATANTE no prazo de 

05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas 

Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar 

conveniente. 

 

§ 6º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 

parte, quando a inconformidade for devidamente justificada pela CONTRATADA e aceita 

pelo CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa 

execução das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Das decisões proferidas pela Administração caberão: 

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos 

casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão 

do contrato; 

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, 

de que não caiba recurso hierárquico; 

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 

do ato; 
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Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir devidamente informado à autoridade 

competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III – DA ALTERAÇÃO DOS 

CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei 

nº 8.666/93, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS 

 

Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e 

as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação resumida deste instrumento na imprensa oficial é condição indispensável 

para sua eficácia e será providenciada pela Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

Fica eleito o foro deste município, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações 

previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

 

 

SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO – MG, XX de fevereiro de 2017. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PRAÇA ALCINO QUINTÃO, 20 – CENTRO – SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO/MG – CEP 35.880-000  
TELEFONES (31) 3867-1122 

compras@santoantoniodorioabaixo.mg.gov.br 

 

 

 40 

ANEXO IX 

 

FICHA DE CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

 

DADOS CADASTRAIS 

  

Razão Social:___________________________________________________________  

Ramo de atividade: ______________________________________________________  

Endereço:_____________________________________Bairro____________________  

Complemento__________________CEP:__________Cidade/Estado_______________  

Telefone:________________Fax:__________________Contato:__________________  

CNPJ/CPF:____________________________ 

Número do Banco:_______________________________________________________  

Agência:__________________________ Número da agência:____________________  

Número da Conta:_______________________________________________________  

E-mail:________________________________________________________________  

  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

 

Documento 01: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado e consolidado. 

 

Documento n.º 02: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ; 

 

Documento n.º 03: Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto licitado 

 

Documento n.º 04: Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e Municipal, 

através de Certidão de Regularidade emitida pelo respectivo órgão fazendário da sede da 

licitante; 

 

Documento n.º 05: – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade 

Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
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Documento n.º 06: Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

Documento n.º 07: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão – CNDT -, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

Documento n.º 08: Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Falência 

expedida pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante proponente, datada 

de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega dos envelopes contendo a 

proposta comercial e documentação; 

 

Os documentos relacionados neste anexo não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo.   

  

 

OBS: Este cadastro poderá ser feito pessoalmente em nosso Endereço.  

  

Data:____/_____/________ 

 

 

Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


