PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG

Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021

O Município de Vazante, através da Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria
nº 126/2021, publicada no mural oficial em 06/01/2021, no uso de suas atribuições e em
conformidade com o art. 22, inciso III, § 3º da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94,
9.648/98 e 9.854/99, torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Convite, no seguinte teor:
1) OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e fornecimento de
placas de inauguração em alumínio fundido, exclusiva a Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual.
2) UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração.
3) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.20.00.04.122.0401.2008.33903900 (Ficha 49)
4) ABERTURA E JULGAMENTO: dia 26 de Março de 2021 às 14 horas, na sala de reuniões da
C.P.L -1º pavimento, à Rua Osório Soares, 600 - Independência - Vazante-MG.
5) BASE LEGAL: Lei n.º 8.666, de 21/06/93, alterada pelas Leis n.º 8.883/94, 9.648/98 e
9.854/99.
6) INFORMAÇÕES: No endereço supra ou pelo telefone: (0xx34) 3813-1015.
Prefeitura Municipal de Vazante, 17 de Março de 2021.

JANAÍNA MAIA FERNANDES
Presidente Comissão Permanente Licitações
(Portaria n.º 126/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG

Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021
1 - PREÂMBULO
1.1 - O Município de Vazante, através da Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria
nº 126/2021, publicada no mural oficial em 04/03/2021 torna público aos interessados que promoverá a
presente licitação, a ser aberta no dia, horário e local abaixo mencionados, regida pela Lei Federal
8.666/93 e alterações posteriores destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo critério de
julgamento: MENOR PREÇO/ ITEM.
1.2 - PROTOCOLO: Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº
01) e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser protocolados até às 14 horas do dia 26
de Março de 2021, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Vazante, (Recepção)
sito à Rua Osório Soares, n.º 600, bairro independência, 1º piso.
1.3 - DATA E LOCAL DA ABERTURA: Dia 26/03/2021 às 14 horas - Rua Osório Soares, 600, 2º
pavimento, na sala de reuniões de Licitação.
2 – DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para prestação de serviço de
confecção e fornecimento de placas de inauguração em alumínio fundido, exclusiva a
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, Solicitado pela
Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações constantes dos anexos, parte integrante
deste CONVITE.
2.2 - A entrega das placas deverá ser feita de forma parcelada, no prazo de 10 (dez) dias após a
solicitação, no Almoxarifado localizado na Secretaria Municipal de Obras, situado na Rua Castelo
Branco, 240, Independência, em Vazante/MG, de segunda a sexta, feira das 8h00min às 11h00min e das
12h30min às 17h00min.
2.3. Todas as despesas sejam de frete, carga, descarga e segurança do produto, serão de inteira
responsabilidade da empresa vencedora desta licitação.
2.4. O objeto da presente Licitação será recebido e aceito após a sumaria inspeção realizada por servidor
Municipal da Secretaria de Administração, podendo ser rejeitado caso desatenda as especificações
exigidas.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1 - Poderão participar da licitação as empresas especializadas no ramo pertinente aos produtos
especificados neste Edital e que forem formalmente convidadas por esta unidade administrativa, bem
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como as que tomarem conhecimento da realização da licitação através de publicação no placard e no site
da Prefeitura Municipal de Vazante, e ainda, aquelas cadastradas neste órgão, que manifestarem
interesse em retirar o Edital, formalizando seu pedido por escrito até 24 horas antes da hora aprazada
para o recebimento dos envelopes de documentos e proposta.
3.2 - Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo,
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.
3.2.1 - A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no preâmbulo deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, nos moldes aqui avençados.
4 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
4.1. A Documentação e Propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações na Prefeitura Municipal
no dia e horário acima descrito, em dois envelopes distintos, lacrados, contendo em sua parte externa a
seguinte descrição:
MUNICIPIO DE VAZANTE
Edital de Convite nº 04/2021
Envelope nº 01 - DOCUMENTACAO
Proponente (nome da empresa) - CNPJ

MUNICIPIO DE VAZANTE
Edital de Convite nº 04/2021
Envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
Proponente (nome da empresa) - CNPJ

4.2 - O envelope Nº 01- DOCUMENTAÇÃO deverá conter:
a) Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
c) 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 ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante certidão emitida pela Fazenda do Estado
onde está sediada a empresa;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela Fazenda do
Município onde está sediada a empresa.
f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
h) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com
data não anterior a 90 (noventa) dias da data do recebimento dos envelopes das propostas.
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i) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, devendo o
subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros
explicitados no Anexo IV deste Edital.
j) 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, (quatorze anos) – Anexo V.
4.2.1 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados em original ou cópia devidamente
autenticada, em envelope lacrado, conforme exige o item 4.1
4.2.2 - A Comissão de Licitação poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
4.3 - O envelope Nº 02- PROPOSTA deverá conter:
4.3.1 - A proposta financeira, elaborada em conformidade com as condições indicadas neste convite,
deverá estar em papel timbrado, assinada, sem rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes elementos:
a) razão social, endereço completo e CNPJ/MF;
b) número do convite e do processo;
c) descrição completa do produto ofertado, em conformidade com as especificações do Anexo I deste
Edital, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto licitado;
d) nome do Banco, código da agência e número da conta-corrente do licitante;
e) Prazo de entrega: A entrega deverá ser de acordo com as autorizações de fornecimento, emitidas pelo
Setor de Compras, onde deverá estar especificado o local de entrega. Os itens deverão ser entregues em
até 10 (dez) dias, contados da data da retirada da Ordem de Fornecimento (NAF).
g) validade da proposta: 30 (trinta) dias, a contar da abertura desta licitação;
f) local, data, assinatura, CPF e identificação do representante legal da empresa.
4.3.2 - Após a abertura das propostas não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de
documentos, retificação de preço e alteração nas condições, ficando o licitante sujeito às penalidades
previstas em lei.
4.3.3 - Após abertura das propostas não cabe, ainda, desistência do licitante, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração.
4.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
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5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, sob pena de inabilitação,
ainda que essa apresente alguma restrição.
5.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (documentos exigidos
nas alíneas b, c, d, e, f, g do item 4.2), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
5.1.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Presidente. Entende-se por tempestivo o requerimento
apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos;
5.2 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.1.1, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.3 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
5.4.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado;
5.4.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 5.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
5.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
5.4.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 5.3, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após
verificação da documentação de habilitação.
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5.4.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão.
5.4.6 - A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
necessária para participação neste certame deverá ser comprovada mediante apresentação de
Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante do Anexo
VII.
5.4.7 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº. 12.488/07.
5.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a
convocação prévia de todos os licitantes.
6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO:
6.1 - O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no art.
43 da Lei 8.666/93.
6.2 - Abertos os envelopes, os documentos nele contidos serão examinados e rubricados pelos membros
da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.
6.3 - a Comissão de Licitação procederá à classificação das propostas e será vencedora a que apresentar
o menor preço por item, desde que satisfeitas as condições estabelecidas neste convite e
especificações anexas, em conformidade com os preços praticados no mercado.
6.4 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências deste convite;
b) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou superiores ao fixado como máximo pela
Administração.
6.5 - Das fases de abertura/julgamento será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos
membros da Comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração.
6.6 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar aos
licitantes o prazo de 03 dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas que
originaram a desclassificação.
7 - RECURSOS:
Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser protocolados e
dirigidos à Comissão Permanente de Licitação.
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8 - DO PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após a entrega dos produtos no Município e
efetuado por Ordem Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do
Município estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que
deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47,
devendo constar também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à
contratada, em conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de
Fornecimento.
Parágrafo primeiro - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do
Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para
realização do efetivo pagamento.
9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta das seguintes dotações, constantes do
orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.855 de 25 de Novembro de 2020, destinado à
Secretaria de Governo: 02.20.00.04.122.0401.2008.33903900 (Ficha 49).
10 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
10.1 - Após comunicação do resultado do julgamento, desde que não tenha havido recurso ou se este
estiver definitivamente denegado, o Prefeito Municipal homologará o resultado, adjudicando ao
vencedor o objeto deste.
10.2 - Uma vez homologado o julgamento e adjudicado o objeto, o Município convocará a proponente
vencedora para que, dentro do prazo de até 2 (dois) dias, venha assinar o contrato.
10.3 - O prazo de vigência do contrato é até 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual período, a critério de ambas as partes.
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1 - À Prefeitura Municipal, fica reservado o direito de revogar no todo ou em parte o objeto deste
Convite, sem que por este motivo tenha o licitante direito a qualquer indenização, observadas as
disposições legais.
11.2 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato
(art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/93).
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11.3 - A presente licitação é regida pelos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
11.4 - A Comissão de Licitação poderá a seu critério solicitar assessoramento/consultoria sempre que
julgar necessário para o bom e fiel desempenho de sua atribuição.
11.5 - Fica implícito que os licitantes, ao apresentarem suas propostas, concordam integralmente
com todos os termos/condições definidas no presente processo licitatório.
11.6 - Não serão admitidas por qualquer motivo, modificação ou substituições das propostas de
quaisquer outros meios.
11.7 - Não serão aceitas documentação, propostas e impugnações enviadas por fac-símile ou
qualquer outro meio eletrônico de transmissão de todos e/ou apresentadas em papel térmico de
tipo usado em aparelhos de fac-símile.
11.8 - O não comparecimento de qualquer participante ao julgamento não impedirá sua realização.
11.9 - O foro da Comarca de Vazante é o competente para resolver quaisquer pendências oriundas do
presente processo licitatório.
11.10 - Quaisquer dúvidas sobre o presente processo deverão ser objeto de consulta à Comissão de
Licitação, pelo fone (0xx34) 3813-1015 ou no endereço acima.
11.11 - Fazem parte integrante deste Convite:
Anexo I - Modelo de Proposta de Preços
Anexo II – Minuta do Contrato
Anexo III – Credencial Participação Reunião
Anexo IV – Modelo Declaração Impedimento
Anexo V – Modelo Declaração de Regularidade Ministério do Trabalho.
Anexo VI – Termo de Referência.
Anexo VII – Declaração de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.
Vazante, 17 de Março de 2021.

JANAÍNA MAIA FERNANDES
Presidente Comissão Permanente Licitações
(Portaria n.º 126/2021)

Este edital encontra-se juridicamente analisado e
formalmente aprovado, nos termos do Parágrafo único, do
artigo 38, da Lei 8.666/93.
___________________ ______________________
Guilherme Botelho Silva
Renato José Ferreira
OAB/MG 194.793
OAB/MG 64.002
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021
ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e fornecimento de placas de
inauguração em alumínio fundido, exclusiva a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual.
Identificação do Proponente:
Razão Social: __________________________________________________________________
CNPJ: ________________________________ Telefone/Fax: ___________________________
Endereço: ____________________________________________________________________
Bairro: _____________________________Cidade: ___________________________________
Estado _______________________________________CEP: ____________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Nome do Responsável pela empresa: _______________________________________________
CPF do Responsável pela empresa: _________________________________________________
Agência: _______________________C/C: ____________________________________________
ITEM

QUANT.

1

40

UND.

UND.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU
SERVIÇO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E
FORNECIMENTO
DE
PLACA
DE
INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO;
GRAVAÇÕES EM ALTO RELEVO; BRASÃO
COLORIDO; DIMENSÃO: 70CM
X 50CM;
ESPESSURA: 6MM.

a) Valor Total: R$ ________(por extenso).
b) Prazo de entrega dos produtos: 10 (dez) dias, contados da emissão da NAF.
c) A presente proposta tem o prazo de validade de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data
do protocolo constante no envelope II.
Confirmamos nossa aceitação às condições estipulados neste edital.
Atenciosamente,
Data e Local
_______________________________________
Carimbo e Assinatura
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua Osório Soares, nº 600, Bairro Independência, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 18.278.069/0001-47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares
Guimarães, CPF nº 288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, de ora em diante denominado
simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a empresa ____________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº._______________, com endereço comercial à Rua __________________, Bairro
_________________, Cidade __________, representada neste ato por _________________________,
inscrito no CPF/MF sob o nº _________________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em
vista o resultado do Processo Licitatório nº 55/2021, modalidade Convite n.º 04/2021, tem entre si,
justa e acertada o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviço de confecção e fornecimento de
placas de inauguração em alumínio fundido, conforme abaixo:
Item

Quant.

Unid.

Especificações do Produto/Serviço

Valor
Unit.

Valor
Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
2.1 - O pagamento será realizado em até 15 (quinze) e efetuado por Ordem Bancária originária da
instituição financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem depositados, e efetivado
mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal
de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar também o número da licitação e da
Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por ela indicada no
momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$ __________ (________________), para fornecimento
dos produtos relacionados na cláusula primeira.
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§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de
requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito
de conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento,
encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e
Certificado de Regularidade com CDL Vazante.
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Convite.
2.2 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante depósito na conta
corrente nº........., Agência nº.........., Banco............, indicados pela CONTRATADA.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do
Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para
realização do efetivo pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
3.1 - O Contrato oriundo desta contratação terão como responsáveis:
3.1.1 - GESTOR DO CONTRATO: - JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO,
Secretário Municipal de Administração, Portaria 035/2021, Telefone: (34) 3813-1223, e-mail: sme.
vazante@gmail.com
FISCAL DO CONTRATO: - CLÁUDIO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, Assessor Executivo,
Portaria 030/2021, Telefone: (34) 3813-1130, e-mail: gabinete@vazante.mg.gov.br
3.2 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, atestar
documentos fiscais, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações
orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da
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renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômicofinanceiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.
3.3 - Compete ao fiscal acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor
designado verificar a qualidade e procedência do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor
do contrato, exercer o relacionamento necessário com a contratada, etc. dirimir as dúvidas que surgirem
no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
3.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
3.5 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência de ate 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser
alterado, prorrogado e aditado nos termos da Lei Federal 8.666/93, desde que satisfeitas as exigências
legais, regulamentares e previamente justificadas.
PARÁGRAFO ÚNICO – Somente será admitido aditivo, para efeito da execução deste Contrato, seja de
valor ou de prazo, mediante justificativa aceita ou apresentada pelo gestor do Secretário Municipal de
Administração de Vazante, podendo a CONTRATADA responder, inclusive, por perdas e danos, no
caso de não cumprimento da execução por este termo pactuada.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU REDUÇÕES:
5.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, até 25% do valor inicial do contrato. (§ 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações).
5.2 - A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se
tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte,
de acordo com o disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 - Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida, somente após emissão, pela
Administração Municipal, da correspondente NAF - Nota de Autorização de Fornecimento, obedecendo
ao prazo de entrega determinado;
6.2- A Contratada fica, nos termos da legislação vigente, obrigada a aceitar, nas mesmas condições da
proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
6.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a execução do
contrato/instrumento equivalente;
6.4 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, durante a
execução do contrato/instrumento equivalente;
6.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre
terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
6.6 - Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;
6.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao
presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
6.8 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do contrato/instrumento
equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento do
Município de Vazante;
6.9 - Fornecer condições que possibilitem a entrega dos produtos a partir da data de retirada do
contrato/instrumento equivalente;
6.10 - Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo que a
entrega dos produtos seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira responsabilidade
até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;
6.11 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a
CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
6.12 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de solicitação;
6.13 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao
fornecimento dos produtos contratados.
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1 – Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, à vista da Notas Fiscais/Faturas,
evidamente atestadas, de acordo com o estipulado na cláusula segunda.
7.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado ou
Comissão de Fiscalização, na condição de representantes do órgão,
7.3 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.4 - Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas nos
produtos ou para promover a sua substituição.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do fornecimento dos produtos desta licitação correrão á conta de dotações
orçamentárias constantes do orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.855 de 25 de Novembro
de 2020, destinado a Secretaria de Governo: 02.20.00.04.122.0401.2008.33903900 (Ficha 49).
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. fraudar na execução do contrato;
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5. cometer fraude fiscal;
9.1.6. não mantiver a proposta.
9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
9.3. multa moratória de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.3.1. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
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9.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
9.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
9.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:
9.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:
10.1 – Este contrato poderá ser rescindido:
10.1.1 - por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art.
78, da Lei n° 8.666/93;
10.1.2 - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que
conveniente para o CONTRATANTE;
10.1.3 - judicialmente, nos termos da legislação.
10.2 – A rescisão de que trata o item 10.1.1 desta cláusula, acarreta a seguinte consequência, sem
prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.2.1 - retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
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10.3 - A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista
no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1 – Aplica-se a este contrato as normas de direito do Código Civil, Comercial, Penal e da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações;
11.2 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte;
11.3 - A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
11.4 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas a
este instrumento, ainda que não se faça aqui menção expressa.
11.5 - Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Convite 04/2021 e seus anexos, assim como a
proposta de preços de fornecimento firmada pela Contratada, naquilo em que não conflitarem com este
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
12.1 - Conforme disposto na Lei 8.666/93 não serão admitidos reajustes de preços, porém, tendo em
vista a previsão do art. 65 II, d, da Lei 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de reequilíbrio
econômico-financeiro em face da superveniência das condições de mercado aplicáveis à espécie;
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, ou seja, acompanhado de documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias-primas ou de
outros documentos julgados necessários, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido.
12.2 - O reequilíbrio econômico financeiro do Contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do Município,
que é o Diário Oficial dos Municípios Mineiros.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
As partes elegem o Foro de Vazante-MG, como competente para dirimir questões oriundas deste
Contrato, com a renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, rubricando-o em todas as
suas laudas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 02 (duas) testemunhas juridicamente
capazes, para um só efeito legal.
Prefeitura Municipal de Vazante-MG, ........ de .......................... de 2021.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

CONTRATADA:
CNPJ/MF:
Representante Legal:

GESTOR DO CONTRATO:

FISCAL DO CONTRATO:

JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO
- Secretário Municipal de AdministraçãoCLÁUDIO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA
Assessor Executivo

ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL:

RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64.002

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021

ANEXO III – CREDENCIAL PARTICIPAÇÃO REUNIÃO

MODELO DE CREDENCIAL – Participação na reunião de abertura dos envelopes
DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA e Representação no desenvolvimento do Convite.

A Empresa ________________________________, sediada na rua ______________________, n.º
___________, Cidade _________, Estado __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
________________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), constitui, para
fim de representação no CONVITE n.º 04/2021, Processo n.º 55/2021, o(a) Senhor (a)
______________, R.G._________________ (ou outro documento de identificação), podendo para
tanto, inclusive com amplos poderes de decisão, PARTICIPAR DA ABERTURA DOS
ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, prestar esclarecimentos, interpor e renunciar
a recursos, receber intimações, notificações e, em nome desta, representá-la e defender seus
interesses.
______________________
(local e data)

____________________________
(assinatura do representante legal)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO IMPEDIMENTO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO.

A Firma/Empresa ____________________, sediada na rua ______________________, n.º
___________, Cidade _________, Estado __________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (C.N.P.J.) sob o n.º ______________, por seu representante legal (Diretor, Gerente,
Proprietário, etc.) DECLARA, sob as penas de lei, que não está sujeita a qualquer impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.
_________________
(local e data)

________________________
(representante legal)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021

ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE MINISTÉRIO DO
TRABALHO.

Ref.: (identificação da licitação)........................................., inscrito no CNPJ nº...................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº........................ e do CPF nº............................, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não se emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
______________________
(local e data)

________________________
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021
ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade atender o disposto na
legislação vigente concernente às contratações públicas, em especial ao art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, as normas da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.
1.2. Este Termo de Referência destina-se ainda a normatizar, disciplinar e definir
os elementos que nortearão o certame.
2.

DO OBJETO:

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e
fornecimento de placas de inauguração em alumínio fundido, conforme condições, quantidades e
exigências descritas neste Termo de Referência.
3.

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Justifica-se a contratação no atendimento das demandas de placas em
alumínio fundido utilizadas para as solenidades de inauguração de obras públicas.
3.2.
Tendo em vista que a Administração Pública Municipal possui um
cronograma de construções e reformas a serem inauguradas, referidas placas serão utilizadas para o
registro dessas obras públicas.
3.3.
Os quantitativos solicitados fundamentam-se pelo histórico da demanda por
placas de alumínio fundido, nos últimos exercícios, bem como pela consulta realizada junto a
Secretaria de Governo, unidade de onde provém a quase totalidade das requisições pelo serviço
objeto deste Termo de Referência.
3.4. O Procedimento Licitatório adotado será a modalidade Convite, haja vista o
valor estimado da contratação.
3.5. Para julgamento será adotado o critério de Menor preço por Item, observado o
prazo para fornecimento dos produtos, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade
e demais condições definidas neste Edital.
4.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
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ITEM

UND.

1

UND.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU
SERVIÇO

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO

VALOR
TOTAL
MÉDIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO
40
R$ 1.106,11
R$ 44.244,40
E
FORNECIMENTO
DE
PLACA
DE
INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO;
GRAVAÇÕES EM ALTO RELEVO; BRASÃO
COLORIDO; DIMENSÃO: 70CM X 50CM;
ESPESSURA: 6MM.
TOTAL: R$44.244,40 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E
QUARENTA CENTAVOS).

5.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1. Poderão participar da licitação as empresas especializadas no ramo pertinente
ao objeto especificados neste Termo de Referência e que forem formalmente convidadas por esta
unidade administrativa, bem como as que tomarem conhecimento da realização da licitação através
de publicação no placard e no site da Prefeitura Municipal de Vazante, e ainda, aquelas cadastradas
neste órgão, que manifestarem interesse em retirar o Edital, formalizando seu pedido por escrito até
24 horas antes da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de documentos e proposta.
6.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

6.1. As propostas deverão estar em conformidade com as especificações e
condições constantes deste Termo de Referência e com as normas legais ou técnicas pertinentes ao
objeto.
7.

DA ACEITABILIDADE DO OBJETO:

7.1. As placas de inauguração, objeto deste Termo de Referência, deverão ser
entregues de forma parcelada, no Almoxarifado, localizado na Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, situado na Rua Castelo Branco, 240, Independência, em
Vazante/MG, no período de 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às17:00 horas, contra recibo da
CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pelo órgão responsável.
7.2.
O setor responsável pelo recebimento dos produtos, através do Almoxarifado,
verificará as especificações exigidas. Se a quantidade e a qualidade dos produtos entregues não
corresponder às especificações exigidas, estes serão devolvidos, no todo ou em parte, aplicando-se
as penalidades cabíveis.
7.3. A entrega deverá ser realizada somente no setor designado no item 7.1, que
adotará os seguintes procedimentos:
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a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e
de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os produtos para
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e
outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo de 05 (cinco) dias
para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os
bens, mediante recibo;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e
realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos
termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo
mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal
Eletrônica.
8.

DA ESTIMATIVA DE PREÇO:

8.1. O valor estimado da contratação é R$ 44.244,4000 (quarenta e quatro mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e quarenta centavos).
9.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. As dotações orçamentárias destinadas a custear as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais objeto da licitação serão informadas posteriormente no Edital ou ainda
na formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
10.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

10.1. A entrega das placas deverá ser feita conforme solicitação indicada na NAF –
Nota de Autorização de Fornecimento.
10.2. Todas as despesas sejam de frete, carga, descarga e segurança dos produtos,
serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora desta licitação.
10.3. O prazo para entrega dos produtos será de 10 (dez) dias, após a emissão da
NAF (Nota de Autorização de Fornecimento)
10.4. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada a Administração, por
meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade
competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.

11.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
11.1. Entregar os produtos e serviços em perfeitas condições de uso;
11.2. Observar as características exigidas e as quantidades requisitadas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG

Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br

11.3. Substituir os produtos e serviços que se encontrem com defeito, vício ou
incorreção, sem ônus para o Contratante.
11.4. Manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto ao fornecimento dos produtos e serviços.
12.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, à vista da Notas
Fiscais/Faturas, devidamente atestadas, de acordo com o estipulado na cláusula segunda.
12.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor
especialmente designado ou Comissão de Fiscalização, na condição de representantes do órgão,
12.3. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.4. Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades
encontradas nos produtos e serviços ou para promover a sua substituição.
13.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
13.1. O contrato ou instrumento equivalente terá como responsáveis:

13.1.1. JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO, Secretário
Municipal de Administração, Portaria 035/2021, Telefone: (34) 3813-1223, e-mail: sme.
vazante@gmail.com
13.1.1.1. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração
do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação,
quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações
orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade
da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômicofinanceiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.
13.1.2. CLÁUDIO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, Assessor Executivo, Portaria
030/2021, Telefone: (34) 3813-1130, e-mail: gabinete@vazante.mg.gov.br
13.1.2.1. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação
concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação
do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais,
exercer o relacionamento necessário com a Contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, etc.
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13.1.2.2. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
13.2. A gestão e fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade do prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
13.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências
relacionadas com a execução do objeto da licitação, farão parte do processo licitatório, constituindo
tais registros, documentos legais, em cumprimento ao artigo 67 § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93
14.

DAS CONDIÇÕES E PAGAMENTO:

14.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) e efetuado por Ordem
Bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem
depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em
nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar
também o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em
conta bancária por ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
14.2. Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados
bancários para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do
Município CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere,
para realização do efetivo pagamento.
15.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

15.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura,
podendo ser alterado, prorrogado e aditado nos termos da Lei Federal 8.666/93, desde que satisfeitas
as exigências legais, regulamentares e previamente justificadas.
16.

DAS SANÇÕES CONTRATUAIS:
16.1. Serão aplicadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, as seguintes

sanções:
16.1.1. Advertência
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16.1.1.1. Advertência nas hipóteses de faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante
16.1.2. Multa
16.1.2.1. Multa moratória de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
16.1.2.2. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
16.1.2.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida
16.1.3. Suspensão e impedimento
16.1.3.1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
16.1.3.2. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
16.1.4. Declaração de inidoneidade
16.1.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.

JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO
-Secretário Municipal de Administração-
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO
A empresa .....................................................................................................,
sediada a Rua
........................................................................,
nº.................,
Bairro.......................................,
CEP............................................................., em.............................................. estado ..................,
inscrita no CNPJ sob nº ........................................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a).
......................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº
....................................................., inscrito(a) no CPF sob nº.....................................................,
DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como............... (MICRO EMPRESA/
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
Vazante, ___________de _________________ de _________.
Razão Social: ....................................................................................
CNPJ.....................................................................................................
Nome Representante Legal ....................................................................
CPF ...........................................................................................................
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021
Para participantes, sem representante credenciado
(Licitantes que enviarem os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”)
TERMO DE RENÚNCIA

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ Nº______________ e Insc. Estadual
Nº______________, sediada __________________, por intermédio do seu representante legal o
Srº(a)
__________________,
portador(a)
da
Cédula
de
Identidade
RG
Nº
______________________ e do CPF Nº _____________________, participante da licitação da
modalidade CONVITE Nº 04/2021, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as
penas impostas pela Lei n.º 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de
Licitação, que julgou os documentos de Habilitação preliminar, RENUNCIANDO, assim,
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com
o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços
dos proponentes habilitados.

Data: ......../ ........./ ........

Nome e Assinatura do Representante da Empresa

( DENTRO DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO )
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2021
CONVITE Nº 04/2021

Razão Social: _________________________________________________________________
CNPJ n°: ____________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Cidade: ____________________ Estado: _________ Telefone: _________________________
Pessoa para contato: ____________________________________________________________
Declaramos que recebemos cópia do Convite n° 04/2021 e seus respectivos Anexos, necessários ao
cumprimento do objeto da licitação em apreço.
Local, ________________________, _____ de ___________________ de 2021.

_______________________________________
Assinatura

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito a Vossa Senhoria
preencher o comprovante e remeter à Comissão por meio do fax (34) 3813-1015 ou através de
correio eletrônico (e-mail) licitacao@vazante.mg.gov.br. A não remessa do recibo exime a CPL da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
Vazante-MG, 17 de Março de 2021.
JANAÍNA MAIA FERNANDES
Presidente Comissão Permanente Licitações
(Portaria n.º 126/2021)

