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PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 035 / 2020 

 

MODALIDADE CONVITE Nº 001 / 2020. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035 / 2020 

 

REPETIÇÃO 

 

O Município de Dom Viçoso, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua 
Valdemar de Oliveira, nº 01, Bairro Centro – na Cidade Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, 
inscrito no CNPJ nº 18.188.268/0001-64, isento de inscrição Estadual, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada por ato próprio do Executivo Municipal, torna público a 

abertura do Processo Licitatório para “contratação de serviços de engenharia civil”, na 

Modalidade Convite do tipo MENOR PREÇO , regime de execução GLOBAL, regido pela Lei 
Federal de nº 8.666 de 04.06.1993 e suas alterações introduzidas pelas Leis de número 
8.883/94 e número 9.648/98 e pelas demais condições fixadas neste Edital. 

 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES 

“DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”. 

 

 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Dom Viçoso. 
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 – Centro - Dom Viçoso – Estado de Minas Gerais 

DIA:  14 /07/2020 

HORARIO DA ENTREGA: Até as 09h00min 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE “DOCUMENTAÇÃO” 

 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Dom Viçoso. 
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 – Centro - Dom Viçoso – Estado de Minas Gerais 

DIA:  14 /07/2020  

HORARIO DA ABERTURA: 09h01min. 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE “PROPOSTA COMERCIAL” 

 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Dom Viçoso. 
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 – Centro - Dom Viçoso – Estado de Minas Gerais 

DIA:  17/07/2020  

HORARIO DA ABERTURA: 09h00min. 

 

Posterior abertura e julgamento dos envelopes habilitação, se todos os licitantes 

estiverem presentes e mediante assinatura de Termo de Renúncia Recursal, serão abertos 

imediatamente os envelopes Proposta, caso contrário, deverá ser obedecida a data acima 

estabelecida neste edital para abertura e análise DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. 

 

I -  DO OBJETO 

 

1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços de engenharia civil através de um profissional da área. 
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1.1 - Os serviços a serem executados compreendem: Elaboração de projetos executivos, 
arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos, sanitários, de paisagismo e urbanismo, 
elaboração de planilhas orçamentárias de custos, cronogramas físico-financeiros, memoriais 
descritivos, laudos, justificativas técnicas, fiscalização em obras públicas e particulares, 
medições para pagamentos à terceiros, fornecimento de ARTs, desenhos e levantamento em 
auto cad, apoio aos diversos departamentos para elaboração de prestação de contas, entre 
outros. 

 

1.2 – Constituem anexos deste Convite, dela fazendo parte integrante: 
- Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento. 
- Anexo II – Modelo de Proposta Comercial. 
- Anexo III – Modelo de Declarações 
- Anexo IV – Minuta do Contrato. 
- Anexo V – Modelo de Termo de Renúncia de Recursos. 
- Anexo VI – Recibo do Edital. 
 

II – ÁREA SOLICITANTE 
Serviço de Obras e Vias Públicas. 

 

III –  DAS CONDIÇÕES DE  PARTICIPAÇÃO 

3.1 -  - Para consulta e conhecimento dos interessados, o Edital permanecerá afixado no 
Quadro de Avisos, localizado no “hall” de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal, cuja cópia 
poderá ser obtida junto à Comissão de Licitação, na Sede da Prefeitura, das 09:00 horas às 
16:00 horas ou pelo e-mail cujo endereço encontra-se no final deste Edital. 

3.2- Poderão participar deste certame, empresas convidadas e empresas não convidadas, na 
forma da legislação vigente. 

 

3.3 - Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

3.3.1 – Incursa nas penalidades previstas no Artigo 87 Incisos III e IV da Lei nº 8.666/93; 

3.3.2 – Que estiver sob processo de falência ou concordata: 

3.3.3 - Em consórcio; 

3.4 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que 
pelo descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 
 

IV -  DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

4.1- Os documentos de habilitação e a proposta de cada licitante deverão ser apresentados em 
envelopes distintos, indevassáveis e colados. Em sua parte externa, constará, além da razão 
social e endereço do licitante, os seguintes dizeres, sob pena de desqualificação: 

 
“DOCUMENTAÇÃO” 

PROCESSO Nº 035 /2020 -  CONVITE Nº 001 /2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG 

 
“PROPOSTA COMERCIAL” 

PROCESSO Nº 035 /2020 -  CONVITE Nº 001 /2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO – MG 

 

4.2 - O Município não se responsabilizará pelos envelopes de “Documentação” e de 

“Proposta Comercial” endereçado por via postal ou outras formas, entregues em local 
diverso do Prédio da Prefeitura Municipal, e que, por isso, não cheguem na data e horário 
previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório. 

4.3 - A entrega, abertura e julgamento dos Envelopes de “Documentação” será às 
09:00 horas, do dia 14.07.2020.  
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4.4. A abertura e julgamento dos Envelopes “Proposta”, será às 09:00h do dia 17 de julho de 
2020. Se todos os licitantes estiverem presentes e mediante assinatura de Termo de Renúncia 
Recursal, serão abertos imediatamente os envelopes Proposta, caso contrário, deverá ser 
obedecida a data acima estabelecida para abertura e análise DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS. 
 

4.5 - A licitante que se fizer representar, no ato da abertura dos envelopes, ou na ocorrência da 
situação prevista no Artigo 45, Parágrafo 2º da Lei Federal de nº 8.666/93, deverá credenciar 
seu representante, através do preenchimento do modelo de credenciamento constante do 
Anexo I. 
 

V- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1- As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em original ou cópia 
legível autenticada por cartório competente, ou acompanhada dos originais para autenticação 
pela Equipe, com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes de 

“Documentação”: 

 

5.2 – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 
5.2.1 - Cópia do Estatuto da empresa ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 

5.3 – REGULARIDADE FISCAL 

5.3.1 - CNPJ; 

5.3.2 - Certificado de Regularidade com o FGTS ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  

5.3.3 - Certidão Negativa de Débitos com o INSS, em conjunto com a Certidão Negativa de 
Débitos Federais ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

5.3.4 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

5.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Municipais da Sede do Licitante ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa; 

5.3.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa; 

5.3.7. Se a Empresa licitante for EPP e ou ME, deverá receber os benefícios das Leis 
Complementares de n° 123/06 e 147/14. 

 

5.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

5.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da licitante, com data não superior a 90 
(noventa) dias para sua apresentação; 

 

5.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.5.1 – Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou ainda cópia de contrato ou contratos 
firmados para execução de objeto igual ou semelhante ao objeto desta licitação, comprovando 
a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da 
licitação, bem como a satisfação quanto à qualidade dos serviços e cumprimento dos prazos 
contratuais; 

5.5.2 - Documentação do Profissional que será responsável pela prestação dos serviços: 
5.5.2.1 – Cópia do CPF e RG; 
5.5.2.2 – Comprovação de Formação Universitária Oficial do profissional responsável pela 
prestação dos serviços através de diploma devidamente registrado; 
5.5.2.3 – Certidão de regularidade junto ao CREA/UF; 
5.5.2.4 – Comprovação de vínculo do Profissional com a Empresa Licitante; 
5.5.2.5 – Comprovação de prestação de serviços de engenharia a órgão público, com 
apresentação de declaração e/ou comprovantes demonstrando já ter executados serviços 
iguais ou semelhantes ao do objeto desta licitação. 
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5.6 - DECLARAÇÕES 

5.6.1 – Declaração sobre a inexistência de fato impeditivo de habilitação à licitação, 

Declaração de cumprimento ao inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e                                      

Declaração de não ser inidônea, conforme modelo do Anexo V. 
 

5.7- A documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado não sendo 
permitido mesclagem de documentos. 

5.8 - Serão Admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, como também em documentos 
sem reconhecimento de firma, desde que os respectivos documentos originais sejam 
apresentados na reunião de abertura dos envelopes de habilitação, para a devida autenticação 
pelo Pregoeiro, tudo de acordo coma Lei Federal de n° 13.726/20918. 

5.9 - Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo. 

5.10 - Os documentos retirados da Internet terão sua autenticidade certificada junto aos sites 
dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

5.11 - A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste Edital inabilitarão o proponente, impossibilitando a abertura do 
envelope de Proposta Comercial. 

5.12 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1 - A proposta Comercial deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada 
no computador, com identificação da empresa proponente e assinada pelo seu representante 
legal, devidamente identificado e qualificado, dela constatando obrigatoriamente:                                                                                                                                                                                                           

6.2 - Indicação do preço unitário e total do item cotado; 

6.3 - Descrição completa dos serviços ofertados com as especificações constantes do Anexo 
II; 

6.4 - Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de entrega dos envelopes de “Documentação” e de “Proposta 

Comercial”; 

6.5 - A proposta deverá referir-se à integridade do item, vedada a apresentação de preços 
opcionais para o mesmo item; 

6.6 - Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país. 

6.7 - Os preços deverão ser cotados, considerando-se a execução do objeto licitado já inclusos 
os valores de quaisquer gastos ou despesas com tributos, fretes, ônus previdenciários e 
trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.  

6.8 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação 
pertinente. 
 

VII –  DO JULGAMENTO 

7.1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, o menor preço 

Global, desde que seja aprovado pelo Setor requisitante.  

 

7.2 - Será desclassificada a proposta que:  

 

7.2.1 - não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 

7.2.2 - não se refira à totalidade do item cotado; 

7.2.3 - apresente preço unitário, simbólico, de valor zero, superestimado ou manifestadamente 
inexequíveis, incompatível com os preços de mercado, assim considerados nos termos do 
disposto no Artigo 44 e Artigo 48, Inciso II da Lei Federal de Número 8.666/93 e suas 
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alterações; 

7.2.4 - apresente preços baseados em outras propostas, inclusive com oferecimento de 
redução sobre a de menor valor; 

7.2.5 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades ou 
defeito de linguagem capaz de dificultar o julgamento. 

7.2.6 - Tenha os serviços ofertados reprovado pelo Município (Setor requisitante). 
 

7.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, por meio de 
sorteio nos termos do 2º do art. 45 da lei 8.666/93 e sem se tratando de ME e ou EPP, deverá 
ser aplicado o disposto na Lei Complementar de n° 123/06 e 147/2014. 

7.4 - Prevalecerá o preço unitário, em caso de divergência entre este e o preço total do item. 

7.5 - Para aferição e julgamento do menor preço serão consideradas somente duas casas 
decimais após a vírgula. 

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

7.7 - No julgamento das propostas a Comissão de Licitação poderá, a seu critério, solicitar o 
assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

7.8 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 6.4, do título VI, deste 
Edital, serão entendidas, como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 

7.9 - As propostas apresentadas serão submetidas à apreciação dos setores competentes, 
para verificação do atendimento à especificação do objeto licitado.   
 

VIII - DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

8.1 – A execução será feita de acordo com as descrições contidas no Anexo III – Minuta do 
Contrato, a saber: 
— Elaboração de projetos executivos, arquitetônicos, estruturais, elétricos de baixa tensão (até 
50 kva), hidráulicos, sanitários, de paisagismo, de urbanismo, incluindo projetos de programas 
habitacionais; 
— Elaboração de planilhas de memória de cálculo, orçamentária de custos, cronograma físico-
financeiros, memoriais descritivos de especificação e execução de obras, laudos e justificativas 
técnicas, incluindo projetos de programas habitacionais; 
— Fiscalização, monitoramento, consultoria, assistência técnica em obras públicas com 
recursos municipais, estaduais ou federais; 
— Execução de medições para pagamentos de execução de obras por terceiros; 
— Apoio aos serviços de Obras, Posturas e Cadastro na fiscalização de loteamentos e projetos 
de construção, fiscalização de obras particulares, serviços de assistência social, prestação de 
contas, preenchimento do Geobras – TCE, SNIS-Mcidades, informações a Órgãos de 
fiscalização ambiental; 
— Fornecimento de ARTs – CREA para obras públicas; 
— Desenhos e levantamentos em auto Cad. 
— Execução dos trabalhos in loco, com disponibilidade de uma vez por semana para cumprir 8 
(oito) horas; 
— Atendimento de consultas por telefone e/ou e-mail. 
 

8.2 - O prazo de execução dos serviços objeto da licitação será dentro deste exercício 
financeiro, podendo ser prorrogado por períodos iguais de 12 meses até o limite de 60 meses. 

8.3 - Os serviços executados em desacordo com a proposta não será aceito e deverá o 
prestador dos serviços se adequar, imediatamente e sem qualquer custo adicional. 

8.4 - O período para a execução do objeto licitado terá a validade até 31/12/2020 a contar da 
assinatura do Contrato. 
 

IX - DO PREÇO, PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - O preço estimado para esta contratação será de R$ 23.680,32 (vinte e três mil, 
seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). 
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9.2 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria até o quinto dia útil do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, sendo conferido pelo Setor 
Requisitante. 

9.3 - Para a efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente 
apresentar a regularidade com o INSS e com o FGTS. 

9.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

9.5 - As despesas da presente licitação, serão amparadas por dotações próprias do orçamento 
vigente, na rubrica orçamentária: 2.5.0.15.452.005.2.0030-3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

X - DAS SANÇÕES 

10.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na Proposta ou no 
Contrato, o Município poderá aplicar à adjudicatária ao contratado as sanções previstas no 
Artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da responsabilização civil 
e penal cabíveis. 

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

10.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (Trigésimo) dia de atraso, sobre o 
valor do fornecimento não realizado; 

10.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente desistir do fornecimento. 

10.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, com o consequente cancelamento do mesmo. 

10.3 - O recolhimento das multas referidas nos subitens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 deverá ser 
feito, através de guia própria, na Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias úteis a 
contar da data em for aplicada a multa. 
 

XI - DOS RECURSOS 

11.1 - As ocorrências havidas durante o ato da abertura dos envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais serão registradas em ata, que será 
assinada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos demais presentes. 

11.2 - Das decisões da Comissão de Licitação caberão recursos, nos termos do Artigo 109 da 
Lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações. 

11.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitação, deverão ser interpostos no prazo legal, 
dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação e protocolizado na Prefeitura Municipal. 

11.4 - As decisões dos serviços da Comissão de Licitação serão publicados no site oficial do 
Município: (www.domvicoso.mg.gov.br ) e no hall de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal. 

 

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - A Dotação Orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitada está prevista e 
indicada no Processo pela área competente do Município. 

12.2 - Para atender aos seus interesses o Município reserva-se o direito de alterar os 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos 
limites estabelecidos no Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.3 - A empresa licitante por seus responsáveis e prepostos, responderá pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta 
licitação. 

12.4 - Fica reservado ao Município o direito de promover diligências em qualquer fase da 
Licitação, conforme disposto no Parágrafo 3º do Artigo 43 da Lei Federal número 8.666/93 e 
suas alterações, cujos documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório. 

http://www.domvicoso.mg.gov.br/
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12.5 - As solicitações de esclarecimento deverão ser encaminhadas por escrito até 48 
(quarenta e oito) horas antes da abertura dos envelopes, à Comissão de Licitação, através do 
Fone 3375-1100, ou pelo e-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br ou no prédio da Prefeitura 
Municipal, no horário comercial. 

12.6 - Fica Eleito o Foro da Comarca de Carmo de Minas, para solucionar quaisquer questões 
oriundas desta licitação. 
 
 

 
Dom Viçoso, 06 de Julho de 2020. 

 

 

 

 

LUIZ ANTONIO DA SILVA 
Pres. da Comissão Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacaodomvicoso@yahoo.com.br
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ANEXO I 

 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 035 / 2020 

 

MODALIDADE CONVITE Nº 001 / 2020. 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o (a) Senhor (a) 
___________________________________________________ portador de Identidade 

n°_________________ para participar das reuniões relativas ao CONVITE de nº 001/2020 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. 
 
      
 
 

Data: ____/____/2020. 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Licitante 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 035 / 2020 

 

MODALIDADE CONVITE Nº 001 / 2020. 
 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À Prefeitura Municipal de Dom Viçoso / MG 

 

2 – Descrição do Objeto 
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil através de um 
profissional da área, para execução dos serviços abaixo relacionados de forma contínua: 
— Elaboração de projetos executivos, arquitetônicos, estruturais, elétricos de baixa tensão (até 
50 kva ), hidráulicos, sanitários, de paisagismo, de urbanismo, incluindo projetos de programas 
habitacionais; 
— Elaboração de planilhas de memória de cálculo, orçamentária de custos, cronograma físico-
financeiros, memoriais descritivos de especificação e execução de obras, laudos e justificativas 
técnicas, incluindo projetos de programas habitacionais; 
— Fiscalização, monitoramento, consultoria e assistência técnica em obras públicas com 
recursos municipais, estaduais ou federais; 
— Execução de medições para pagamentos de execução de obras por terceiros; 
— Apoio aos serviços de Obras, Posturas e Cadastro na fiscalização de loteamentos e projetos 
de construção, fiscalização de obras particulares, serviços de assistência social, prestação de 
contas, preenchimento do Geobras – TCE, SNIS-Mcidades, informações a Órgãos de 
fiscalização ambiental; 
— Fornecimento de ARTs – CREA para obras públicas; 
— Desenhos e levantamentos em auto Cad. 
— Execução dos trabalhos in loco, com disponibilidade de uma vez por semana para cumprir 8 
( oito ) horas; 
— Atendimento de consultas por telefone e/ou e-mail. 
 

3 - PLANILHA / PROPOSTA 
 

 

Item 

 

Descrição sucinta do Serviço 

 

Und. 

 

Quant. 

 

P. Unit. 

 

Total 

 
001 

 
Prestação de serviços de engenharia 
civil 

 
Mês 

 
06 

  

 

4 - CONDIÇÕES DA PROPOSTA 
3.1 - Prazo de validade da proposta: ................. dias (Prazo mínimo de sessenta dias) 
 
3.2 - Forma de pagamento: 
 
Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ da empresa  
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ANEXO III  

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 

   A empresa ............................., inscrita no CNPJ/MF sob o 
n°............................., com sede à Rua............................. ,nº......., em............................., na 
qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão, instaurado por esta 
Prefeitura Municipal,  

 

 DECLARA sob as penalidades da Lei, que não existe fato superveniente e 
impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a 
ocorrência de fatos futuros.  

 

 DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. 

 

  DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a 
Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências, Cláusulas e 
condições do presente edital. 

 
 

Dom viçoso, _____ de ____________________ de 2020. 
 
 

Assinatura de representante legal da empresa 
 
 

Se possível usar papel timbrado da empresa Observações: 
 
 
 

Modelo de declaração a fazer parte do envelope N° 02 da documentação 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 035 / 2020 

 

MODALIDADE CONVITE Nº 001 / 2020. 
 

ANEXO IV -  MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº -------- 

 

CONTRATANTE: Município de DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, 
através do Poder Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro, CEP 37.474-
000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, neste ato representado pelo seu Prefeito, 

Sr. Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, casado, funcionário público, portador do RG M-
8.378.403 e do CPF 032.844.616-55, residente e domiciliado à Rua Altamiro Coli, nº 193, 
Centro, nesta Cidade. 
 

CONTRATADA: __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, sediada à Rua _________________________________, 
________, CEP ______________, cidade de __________________, UF, neste ato 
representada por, __________________________, brasileiro, casado(a), 
____________________, portador do RG _____________ e do CPF __________________. 
 

EMBASAMENTO: Processo de Licitação nº 035/2020, Convite nº 001/2020 e na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as 
cláusulas e condições abaixo especificadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato administrativo tem como objeto a contratação de empresa para 

prestação de serviços de engenharia civil através de um profissional da área. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
A CONTRATADA executará os serviços conforme descrito no objeto acima mencionado e nas 
seguintes condições: 
— Elaboração de projetos executivos, arquitetônicos, estruturais, elétricos de baixa tensão (até 
50 kva ), hidráulicos, sanitários, de paisagismo, de urbanismo, incluindo projetos de programas 
habitacionais; 
— Elaboração de planilhas de memória de cálculo, orçamentária de custos, cronograma físico-
financeiros, memoriais descritivos de especificação e execução de obras, laudos e justificativas 
técnicas, incluindo projetos de programas habitacionais; 
— Fiscalização, monitoramento, consultoria e assistência técnica em obras públicas com 
recursos municipais, estaduais ou federais; 
— Execução de medições para pagamentos de execução de obras por terceiros; 
— Apoio aos serviços de Obras, Posturas e Cadastro na fiscalização de loteamentos e projetos 
de construção, fiscalização de obras particulares, serviços de assistência social, prestação de 
contas, preenchimento do Geobras – TCE, SNIS-Mcidades, informações a Órgãos de 
fiscalização ambiental; 
— Fornecimento de ARTs – CREA para obras públicas; 
— Desenhos e levantamentos em auto Cad. 
— Execução dos trabalhos in loco, com disponibilidade de uma vez por semana para cumprir 8 
( oito ) horas; 
— Atendimento de consultas por telefone e/ou e-mail. 
— O responsável pela prestação dos serviços deverá manter durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e responsabilizar-se por 
todas as despesas decorrentes de locomoção, estadia, alimentação e todas as demais 
necessárias para a prestação dos serviços junto a sede do Município Contratante. 
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— O responsável pela prestação dos serviços deverá manter durante toda a execução do 
Contrato, assiduidade, pontualidade, cordialidade para que se tenha uma boa qualidade nos 
serviços prestados e também quanto à obediência as Normas estabelecidas pela entidade 
reguladora da profissão. 
— A CONTRATADA será único e exclusivo responsável na prestação dos serviços, de modo 
que se encontre constantemente em condições de atender plenamente as suas finalidades, 
sendo que quaisquer danos ou indenizações causados a terceiros em decorrência de seus 
atos ou de seus prepostos, auxiliares, bem como responder quer civilmente, quer penalmente, 
serão de sua inteira responsabilidade, sob pena de rescisão contratual e aplicação das 
sanções cabíveis. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Segunda, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância de.........mensal, perfazendo um total anual de .................... 
 

CLÁUSULA QUARTA  - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela Tesouraria até o quinto dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, sendo conferido pelo Setor 
Requisitante. 
Para a efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar a 
regularidade com o INSS e com o FGTS. 
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
        

CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DA  CONTRATANTE 
a)- Modificar o presente instrumento unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
b)- Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste instrumento, 

como também resolver os casos omissos. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a)- Publicar o extrato do Contrato. 
b)- Rescindir o Contrato. 

 

CLÁUSULA  SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes da descrição do objeto, com 
qualidade e pontualidade, conforme descrito no edital e seus anexos, referente ao processo 
administrativo que embasa este instrumento, em especial como consta na proposta ofertada, 
garantindo ainda ressarcir a CONTRATANTE possíveis prejuízos financeiros apurados por 
desconformidade na execução pactuada. 
A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução contratual as condições técnicas de 
responsabilidade operacionais, produtivas e de licenciamento, às normas da Entidade da 
Classe e de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, sobre a 
prestação dos serviços objeto do presente processo administrativo acima epigrafado, no que 
couber. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
A vigência do presente instrumento será a partir da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de 12 (doze) 
meses até o limite de 60 ( sessenta ) meses. 
 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO 
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 As despesas decorrentes desta contratação, serão amparadas por dotações próprias 
do orçamento vigente, na rubrica orçamentária: 2.5.0.15.452.005.2.0030-3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 Este Contato Administrativo poderá sofrer alterações e as supressões em forma de 
Termos Aditivos que se fizerem necessários, em conformidade com o Artigo 65 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DO  REAJUSTE 
O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 desde 

que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este instrumento. 

Os preços relativos aos serviços objeto deste contrato serão reajustados, respeitada a 
periodicidade mínima de 1 ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que ela se 
refere, ou da data do último reajuste, desde que devidamente comprovada a variação dos 
custos deste Contrato, limitada à variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 
ou de outro índice que passe a substituí-lo. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 A rescisão poderá ser efetiva, caso ocorra os motivos mencionados no Artigo 78 da Lei 
n º 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito e comprovadamente entregue no 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

 A rescisão reger-se-à  no disposto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECONHECIMENTO 

O CONTRATADO declara reconhecer os Direitos da Administração em caso de 
rescisão administrativa, tudo em conformidade com o disposto no Artigo 77 da Lei de nº 
8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

Nos casos omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão, aplicados as 
normas e as regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando conflitar com as 
Cláusulas estipuladas neste instrumento. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Carmo de Minas para as questões resultantes do presente 
instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas o tudo presente, para que 
produza jurídicos e legais efeitos. 

Dom Viçoso, --- de ---------------- de 2020. 

PELA CONTRATANTE: _________________________________ 

Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

PELA CONTRATADA:   _________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: _________________________________ 

________________________________ 
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ANEXO V 
 

 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
 
 
 
 

TERMO DE RENUNCIA DE RECURSO 
 
 
 
 
 A Proponente abaixo assinada, participante da presente Licitação, modalidade 
Convite nº 001/2020, por seu Representante Credenciado, declara, na forma e sob as 
penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa 
que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que 
julgou as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação preliminar, 
renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando em consequência, com o curso do procedimento Licitatório. 
 
 
 

Dom Viçoso, ...................de julho de 2020. 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO VI 

 
 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 

 RECEBI da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, 
Estado de Minas Gerais, o CONVITE DE Nº 001/2020, relativo ao Processo de Licitação de 
nº 035/2020, de 22 de junho de 2020, cuja entrega dos Envelopes de Documentação e 
Proposta Comercial será até as 09h, do dia 14 de julho de 2020, abertura do envelope de 
Documentação será no mesmo dia às 09h01min. E a abertura do envelope Proposta 
Comercial será logo após, caso não houver interposição de nenhum recurso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura e Carimbo do Destinatário 

 
 
 
 
 
 

Recebi o Edital :_____/______/2020. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


