
 

 

 

EDITAL 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020 
 

 

 

OBJETO – CREDENCIAMENTO DE COSTUREIRAS (OS), PESSOAS FÍSICAS, 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI E MICROEMPRESAS - ME DE 

CONFECÇÕES, PARA POSTERIOR DESENCADEAMENTO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER 

EMERGENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CASEIRAS DE TECIDOS, 

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI N.º 673 DE 12 DE MAIO DE 2020 E NA 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CMAS E CMS N.º 01 DE 20 DE MAIO DE 2020, PARA 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, COMO MEDIDA 

DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE ENFRETAMENTO A COVID-19 NO 

MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE. 

 

 

INTERESSADO: Secretaria Municipal da Saúde. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

02.10.01.10.122.0022.1118.3.3.90.36.00 – Ficha 651 – Outros serviços de terceiros pessoa 

física; 

02.10.01.10.122.0022.1118.3.3.99.36.00 – Ficha 652 – Outros serviços de terceiros pessoa 

jurídica; 

 

 

DATA E HORÁRIO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: As inscrições do presente 

credenciamento poderão ser realizadas, entre os dias 27 a 29 de maio de 2020 no horário 

compreendido entre 07:30 às 12:30. Na sede do Município as inscrições serão realizadas na 

Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, no setor de licitações, situado na Praça São José, 

s/n, Bairro: Centro, Cabeceira Grande – MG. Em Palmital de Minas na Subprefeitura situado na 

Rua Antônio Firmiano, n.º 115, Bairro: Centro – Palmital de Minas, Distrito do Município de Cabeceira 

Grande – MG. 

 

 

Esclarecimentos: através do telefone: (38) 3677 8077/8044  

 



 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Praça São José, s/n. º, Centro, Cabeceira Grande-MG, CEP: 38.625-000, inscrita no CNPJ sob 

nº 01.603.707/0001-55, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor, Odilon de 

Oliveira e Silva, no uso de suas prerrogativas legais, conjuntamente com SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2020, regido pela Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e demais 

condições fixadas neste edital, para o credenciamento de costureiras (os), pessoas físicas, 

microempreendedores individuais - MEI e microempresas - ME de confecções, para 

posterior desencadeamento de processo administrativo de dispensa de licitação em 

caráter emergencial, para aquisição de máscaras caseiras de tecidos, em atendimento ao 

disposto na Lei n.º 673 de 12 de maio de 2020 e na Resolução Conjunta CMAS e CMS n.º 

01 de 20 de maio de 2020, para distribuição gratuita a pessoas hipossuficientes, como 

medida de prevenção ao contágio e de enfretamento a covid-19 no Município de Cabeceira 

Grande, nos termos do presente edital e seus anexos. 

 

1. OBJETO  

 

1.1. O objeto do presente Chamamento Pública é o credenciamento de costureiras (os), 

pessoas físicas, microempreendedores individuais - MEI e microempresas - ME de 

confecções, para posterior desencadeamento de processo administrativo de dispensa de 

licitação em caráter emergencial, para aquisição de máscaras caseiras de tecidos em 

atendimento ao disposto na Lei n.º 673 de 12 de maio de 2020 e na Resolução Conjunta 

CMAS e CMS n.º 01 de 20 de maio de 2020, para distribuição gratuita a pessoas 

hipossuficientes, como medida de prevenção ao contágio e de enfretamento a covid-19 no 

Município de Cabeceira Grande.  

 
1.1.1. Serão credenciados até 50 (cinquenta) costureiras(os), pessoa física, 

microempreendedores individuais ou microempresas interessadas, preferencialmente com 

residência ou sede no Município de Cabeceira Grande. Caso os credenciados residentes no 

Município não consigam produzir as máscaras dentro do período estabelecido, serão 

convocados os credenciados não residentes no Municípios.   

 

1.2. O presente credenciamento é para a confecção de 6.000 (Seis mil) máscaras. 

. 

1.3.  Todos os profissionais que cumprirem os requisitos presentes neste edital estarão, em 

igualdade de condições, aptos a serem credenciados para contratar com o Município de 

Cabeceira Grande – MG. 

 

1.4. As máscaras deverão ser confeccionadas de acordo o modelo constante na Resolução 

Conjunta CMAS e CMS n.º 01 de 20 de maio de 2020, em anexo ao edital. 



 

 

1.5. As máscaras deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato, 

no endereço: Secretaria Municipal da Saúde - Rua Manoel de Almeida, s/n. º - Centro – 

Cabeceira.     

 

2. FONTE DE RECURSO 

 

2.1. As despesas decorrentes do presente objeto correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentárias: 

02.10.01.10.122.0022.1118.3.3.90.36.00 – Ficha 651 – Outros serviços de terceiros pessoa 

física; 

02.10.01.10.122.0022.1118.3.3.99.36.00 – Ficha 652 – Outros serviços de terceiros pessoa 

jurídica; 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

5.1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO, os(as) interessados(as) que 

apresentem as seguintes condições:  

 
5.1.1. Quanto aos (as) costureiros (as) Pessoa Física: 

a) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  

b) Ter capacidade para a execução do objeto;  

c) Dispor de equipamentos de costura e materiais necessários para a produção das 

máscaras de tecido; 

d) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para 

produção das máscaras; 
 

5.1.2. Quanto aos microempreendedores individuais - MEI e microempresas - ME de 

confecções: 

a) Estar inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, onde se faça constar 

CNAE voltado à área de confecção;  

b) Ter capacidade para a execução do objeto;  

c) Dispor de equipamentos de costura e materiais necessários para a produção das 

máscaras de tecido 

d) Dispor de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os 

colaboradores que irão produzir as máscaras; 

 

5.1.3 Os proponentes deverão ter sua residência/sede preferencialmente estabelecida no Município 

de Cabeceira Grande – MG. No credenciamento, será observada a seguinte ordem de prioridade 

para seleção: 

a) Residentes no Município de Cabeceira Grande; 

b) Com residência em outros Municípios (desde que não seja preenchido o número de 

inscritos e desde que as costureiras do Município não consigam produzir a quantidade 



 

 

dentro do prazo estabelecido). 

 

5.1.4. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, neste chamamento ou participar do 

contrato dela decorrente: 

 

5.1.4.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas 

inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e 

Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar 

com o Município de Cabeceira Grande.  

 

5.1.4.2. Servidor público da ativa. 

 

5.1.5. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa física ou jurídica. 

 

5.1.6. As inscrições são gratuitas e o ato da inscrição implica na aceitação integral de todos os 

seus termos, condições e anexos.  

 

5.1.7. A Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, não disponibilizará materiais, máquinas de 

costura ou outro equipamento necessário à execução do objeto do Credenciamento, devendo a 

produção ser de exclusiva responsabilidade do profissional, com os insumos disponíveis na 

produção do costureiro, microempresa ou microempreendedor individual. 
 

4. DO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL DO CHAMAMENTO 

 

4.1.  O edital e seus anexos, está disponível gratuitamente no sítio 

https://www.cabeceiragrande.mg.gov.br/, no mural da Prefeitura Municipal de Cabeceira 

Grande e da Subprefeitura no Distrito de Palmital de Minas, sem prejuízo da divulgação em 

outros meios. 

 

5. DA INSCRIÇÃO E DO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

INERENTES AO CREDENCIAMENTO: 

 

5.1. As inscrições do presente credenciamento poderão ser realizadas, entre os dias 26 a 28 

de maio de 2020 no horário compreendido entre 07:30 às 12:30. Na sede do Município as 

inscrições serão realizadas na Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, no setor de licitações, 

situado na Praça São José, s/n, Bairro: Centro, Cabeceira Grande – MG. Em Palmital de Minas 

na Subprefeitura situado na Rua Antônio Firmiano, n.º 115, Bairro: Centro – Palmital de 

Minas, Distrito do Município de Cabeceira Grande – MG. 

 

https://www.cabeceiragrande.mg.gov.br/


 

 

5.2. O Credenciamento será por meio de PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO, modelo 

anexo, disponível nos endereços relacionados e a apresentação dos documentos exigidos neste 

Edital. O credenciamento será por ordem de inscrição.  

 

5.3. No formulário de credenciamento deverá ser apresentado o valor unitário para produção 

da máscara. O valor apontado deverá englobar todos os custos diretos e indiretos, encargos, 

tributos, transporte, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto do credenciamento.  

 

5.4.  Não serão realizadas inscrições que não apresentem as condições constantes no 

presente Edital e seus anexos, sob qualquer pretexto ou condição.  

 

5.5. Os Interessados deverão cumprir todas as exigências e orientações do presente Edital, 

em especial, quanto ao calendário, aos horários e a forma de apresentação dos documentos 

exigidos. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Para inscrever-se no presente Credenciamento, deverão os interessados preencher o 

FORMULÁRIO com todos os dados exigidos e anexar, NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO, 

obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

 

6.1.1. Costureiros (as) Pessoa Física: 

 

a) Cópia do documento de identidade com foto (RG, CTPS, CNH, dentre outros);  

b) Comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física;  

c) Cópia do comprovante de endereço recente. 

 

6.1.2. Para as Pessoas Jurídicas: microempreendedores individuais e microempresas:  

 

a) Cópia do documento de identidade com foto do administrador ou responsável legal pela 

pessoa jurídica (RG, CTPS, dentre outros);  

b) Cópia do comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física do responsável pela 

pessoa jurídica;  
c) Habilitação Jurídica: 

 

I – Cópia do Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

II – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores;  

III – Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

IV – Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 



 

 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

V – A Habilitação Jurídica apresentada no credenciamento não há obrigatoriedade de constar no 

envelope de documentação. 

 

c) Qualificação econômica financeira: 

 

I – Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa, 

datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão; 

a)  No caso de Certidão Cível, deverá conter especificamente em seu corpo: Concordata 

preventiva, concordata suspensiva, recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência. 

 

d) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

II – Certidão de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 

devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 

III - Certidão Conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, expedida 

pela Receita Federal do Brasil – RFB no site: (www.receita.fazenda.gov.br); compreendendo INSS.  

IV – Certidão de Débitos Tributários para com a Fazenda Estadual  

V – Certidão de Débitos Tributários para com a fazenda Municipal ou Distrital da sede do licitante. 

VI – Certidão de Débitos Trabalhistas – CND – Fornecida pela justiça do trabalho da sede da 

licitante; 

 

6.2. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste título inabilitará o Proponente.  

 

6.3.  Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

7. DO JULGAMENTO: 

 

7.1.  Logo após decorrido o prazo para inscrição o  FORMULÁRIO PREENCHIDO e 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, serão submetidos à apreciação da Comissão de 

licitação, que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do final do prazo de 

inscrição, divulgará lista preliminar no sitio da Prefeitura e nos murais dos locais de inscrição acerca 

das inscrições deferidas, constando a informação sobre a situação de 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO do Proponente. 

 

7.2. O julgamento e a habilitação se darão por meio da ordem de inscrição, sendo habilitadas 

as primeiras 25 (vinte e cinco costureiras) credenciadas em cada localidade, (Sede e Distrito).  

 

7.2.1. Caso não seja preenchido as 25 (vinte e cinco) costureiras em cada localidade, será 

convocado as remanescentes da outra localidade até o preenchimento de 50 (cinquenta) 



 

 

credenciadas. 

 

7.3. O número de credenciados poderá ser ampliados e convocados os remanescentes, caso 

de necessidade do projeto. 

 

8. DO RESULTADO: 

 

8.1. Após encerradas as inscrições e o julgamento da HABILITAÇÃO, a Comissão de 

licitação emitirá RESULTADO da INABILITAÇÃO/HABILITAÇÃO dos participantes, 

segundo a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, observados os critérios estabelecidos neste Edital, 

e fará a publicação no mural da Prefeitura e da Subprefeitura. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Os interessados que se julgarem prejudicados quanto aos RESULTADOS de 

INABILITAÇÃO/HABILITAÇÃO dos participantes, ou em relação à ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO, poderão solicitar nova análise à Comissão, interpondo RECURSO, com 

resumo de seu inconformismo, no prazo de até 01 (um) dia útil após a publicação do resultado.  

 

9.2. O Recurso a ser interposto refere-se, única e exclusivamente ao processo analisado e quanto 

aos documentos já constantes no processo, apresentados por ocasião da inscrição não sendo 

aceitas informações e documentações que apresentem fatos ou documentos novos, assim 

considerados aqueles fatos e documentos gerados após a análise e não constantes no processo. 

  

9.3. Após o julgamento de eventuais recursos interpostos, a Comissão de licitação, emitirá 

RESULTADO FINAL da licitação, no prazo de 1 (um) dia útil, que será PUBLICADO NO 

MURAL. Não sendo apresentados recursos, ou sendo apresentados em prazo ou de forma diversa 

das previsões do item 9.1., o RESULTADO previsto no item 8.1. será tido como RESULTADO 

FINAL. 
 

9.4.  Os Proponentes HABILITADOS e CLASSIFICADOS em número superior às previsões 

do item 1.1.1. deste Edital, ou seja, até 50 (cinquenta) profissionais, entre costureiros(as) e 

microempreendedores individuais ou microempresas, integrarão um CASDASTRO RESERVA, 

segundo a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, para o caso de não assinatura do CONTRATO, 

desistência ou descredenciamento da pessoa física ou jurídica inicialmente credenciada. 

 

10. CONTRATAÇÃO E VALORES: 

 

10.1. Após a divulgação da lista, será marcada uma reunião com as primeiras 50 (cinquenta) 

credenciadas conforme estabelecido na Resolução Conjunta CMAS e CMS n.º 01, de 20 de 

maio de 2020.  



 

 

 

10.2.  Na reunião as credenciadas deverão apresentar a amostra da máscara para a aprovação. 

 

10.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada a proposta com valor 

unitário para confecção das máscaras. A comissão analisará todas as propostas 

apresentadas e realizará uma média, mediana ou menor valor apresentado para que o 

Município possa estabelecer o valor unitário pago a cada máscara, desde que esteja dentro 

do valor de mercado. O preço será apresentado no dia da reunião. 

 

10.4. Ao final da reunião, os Proponentes credenciadas a aprovadas serão convocados, 

SEGUNDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO para assinarem o CONTRATO, momento este 

que os instrumentos serão devidamente assinados pelas partes e apresentadas as amostras 

conforme item 12.2.  

 

10.5.  Será considerado desistente e imediatamente substituído por um candidato em 

CADASTRO DE RESERVA, o candidato selecionado que se recusar a firmar o CONTRATO, 

ou que, após a sua assinatura, venha a ser descredenciado ou manifeste desistência. 

 

11. VIGÊNCIA: 

 

11.1. O contrato vigorará até 31 de agosto de 2020. 

 

12. PAGAMENTO: 

 

12.1. O pagamento será efetuado ao credenciado em até 5 (cinco) dias uteis após a entrega 

das máscaras, desde que apresentado o produto na quantidade determinada acompanhado da 

respectiva nota fiscal. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

 

13.1 Apresentar os produtos confeccionados de acordo com o estipulado no Edital.  

 

13.2 Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo máximo de 72 (setenta 

e duas) horas, contado da sua notificação. 

 

13.3 Garantir a boa qualidade dos Serviços de Mão de Obra e dos equipamentos para realização 

das confecções das máscaras de tecido. 

 

13.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos, que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto desta licitação.  



 

 

13.5. Dispor de equipamentos necessários para a produção, bem como os insumos para a 

confecção das máscaras.  

 

13.6. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 

contrato pela equipe dos conselhos, conforme Resolução Conjunta CMAS e CMS n.º 01, de 20 

de maio de 2020, durante a sua execução 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
14.1. O interessado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase deste chamamento. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata 

inabilitação, ou, ainda, na rescisão do termo de contrato, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis.  

 

14.2. Toda a informação contida neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado especificado e válido.  

 

14.3. A participação do interessado nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 

e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 

matéria.  

 

14.4. A inscrição implicará a completa ciência e expressa aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o 

Proponente alegar qualquer espécie de desconhecimento.  

 

14.5. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste 

Chamamento Público serão divulgados no mural da Prefeitura e da Subprefeitura, sendo de 

inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 

qualquer espécie de desconhecimento.  

 

14.6. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes deste chamamento, valendo esta cláusula como renúncia 

expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Cabeceira Grande-MG, 26 de maio de 2020. 

 

 

________________________________________ 

OSVALDO ERMESON MACHADO CAMPOS 

Presidente da CPL 



 

 

ANEXO I 

 
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA  

 

 

NOME: ____________________________________________________________________  

CPF:_______________________________________________________________________  

IDENTIDADE: _____________________________________________________________ 

PIS/PASEP: ________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

CEP:_______________ MUNICÍPIO:________________________ ESTADO:__________ 

TELEFONE:_______________________________________________________________ 

E-MAIL:__________________________________________________________________ 

 

DECLARO QUE:  

 

I - Conheço todos os termos do edital de Chamamento Público nº 001/2020 do Município de 

Cabeceira Grande - MG;  

II - Todos os documentos apresentados durante o procedimento de credenciamento são 

legítimos e correspondem à verdade, assim como suas cópias aos originais;  

III - Estou ciente que a eventual celebração de contrato com o Município implica, 

necessariamente, em efetiva solicitação de prestação de serviços, devendo haver garantia de sua 

execução;  

IV - Concordo que a contratação dos serviços decorrentes do edital de Chamamento Público nº 

001/2020 do Município de Cabeceira Grande - MG, não gera qualquer vínculo trabalhista, com 

sócios, prepostos ou funcionários, assumindo a responsabilidade de arcar com todas as despesas 

de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal;  

V - Os serviços credenciados/contratados serão prestados conforme os padrões técnicos 

exigíveis.  

VI - Que possuo EQUIPAMENTO(S) e MATERIAIS para a realização do objeto do edital de 

Chamamento Público nº 001/2020 do Município de Cabeceira Grande - MG 

 

Cabeceira Grande – MG, ____________, de ________________ de 2020 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA 

 



 

 

ANEXO II 

 
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA   

 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

REPRESENTANTE:_________________________________________________________  

CPF:_______________________________________________________________________  

IDENTIDADE: _____________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

CEP:_____________ MUNICÍPIO:_________________________ ESTADO:___________ 

TELEFONE:________________________________________________________________ 

E-MAIL:___________________________________________________________________ 

 

DECLARO QUE:  

 

I - Conheço todos os termos do edital de Chamamento Público nº 001/2020 do Município de 

Cabeceira Grande - MG;  

II - Todos os documentos apresentados durante o procedimento de credenciamento são 

legítimos e correspondem à verdade, assim como suas cópias aos originais;  

III - Estou ciente que a eventual celebração de contrato com o Município implica, 

necessariamente, em efetiva solicitação de prestação de serviços, devendo haver garantia de sua 

execução;  

IV - Concordo que a contratação dos serviços decorrentes do edital de Chamamento Público nº 

001/2020 do Município de Cabeceira Grande - MG, não gera qualquer vínculo trabalhista, com 

sócios, prepostos ou funcionários, assumindo a responsabilidade de arcar com todas as despesas 

de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal;  

V - Os serviços credenciados/contratados serão prestados conforme os padrões técnicos 

exigíveis.  

VI - Que possuo EQUIPAMENTO(S) e MATERIAIS para a realização do objeto do edital de 

Chamamento Público nº 001/2020 do Município de Cabeceira Grande – MG. 

 

Cabeceira Grande – MG, ____________, de ________________ de 2020. 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA 

 



 

 

ANEXO III 

 

PROPOSTA – PESSOA FÍSICA  

 
NOME: ____________________________________________________________________  

CPF:_______________________________________________________________________  

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

CEP:_______________ MUNICÍPIO:_______________________ ESTADO:___________ 

TELEFONE:________________________________________________________________ 

 

OBJETO: Credenciamento de costureiras (os), pessoas físicas, microempreendedores 

individuais - MEI e microempresas - ME de confecções, para posterior desencadeamento 

de processo administrativo de dispensa de licitação em caráter emergencial para aquisição 

de máscaras caseiras de tecidos em atendimento ao disposto na Lei n.º 673 de 12 de maio 

de 2020, e na Resolução Conjunta CMAS e CMS n.º 01 de 20 de maio de 2020, para 

distribuição gratuita a pessoas hipossuficientes, como medida de prevenção ao contágio e 

de enfretamento a covid-19 no Município de Cabeceira Grande. 

 

Após examinar e verificar os materiais necessários para confecção das máscaras, e tendo 

tomado pleno conhecimento da natureza e condições para prestação do serviço objeto acima 

mencionado, apresento a proposta de preço da referida prestação de serviço no valor unitário 

de R$ ______________ 

(__________________________________________________________________), 

englobando todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, contribuições e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto do credenciamento 

 
Cabeceira Grande – MG, ____________, de ________________ de 2020. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

PROPOSTA – PESSOA JURÍDICA  
 

RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

REPRESENTANTE:_________________________________________________________  

CPF:_______________________________________________________________________  

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

CEP:_______________ MUNICÍPIO:________________________ ESTADO:_________ 

TELEFONE:________________________________________________________________ 

 

OBJETO: Credenciamento de costureiras (os), pessoas físicas, microempreendedores 

individuais - MEI e microempresas - ME de confecções, para posterior desencadeamento 

de processo administrativo de dispensa de licitação em caráter emergencial para aquisição 

de máscaras caseiras de tecidos em atendimento ao disposto na Lei n.º 673 de 12 de maio 

de 2020, e na Resolução Conjunta CMAS e CMS n.º 01 de 20 de maio de 2020, para 

distribuição gratuita a pessoas hipossuficientes, como medida de prevenção ao contágio e 

de enfretamento a covid-19 no Município de Cabeceira Grande. 

 

Após examinar e verificar os materiais necessários para confecção das máscaras, e tendo 

tomado pleno conhecimento da natureza e condições para prestação do serviço objeto acima 

mencionado, apresento a proposta de preço da referida prestação de serviço no valor unitário 

de R$ ______________ 

(__________________________________________________________________), 

englobando todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, contribuições e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto do credenciamento 

 
Cabeceira Grande – MG, ____________, de ________________ de 2020. 

 

 

 

______________________________________________________ 

ASSINATURA 



 

 

ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

N.º ______/2020 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE – MG, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º 01.603.707/0001-55, com sede administrativa à Praça São José, s/nº, Centro – CEP: 

38.625-000 na cidade de Cabeceira Grande – MG, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Senhor Odilon de Oliveira e Silva, brasileiro, unido estavelmente, agente político, 

residente e domiciliado na Rua Juvêncio Martins Ferreira, n.º 595, no Distrito de Palmital de 

Minas - Cabeceira Grande – MG, inscrito no CPF sob nº 034.923.036-68; 

  

CONTRATADO (A): ______________________, brasileiro (a), portador do RG nº 

_______________, e CPF sob o n°. ______________, residente e domiciliado (a) na 

___________________ n.º _______________, Bairro: ____________________, 

_________________________ - ___________________ doravante denominado 

CONTRATADO (A), resolvem acordar, na forma das cláusulas seguintes o presente: 

 

Pelo presente instrumento de CONTRATO, as partes supra qualificadas, têm entre si justo e 

acertado a presente Prestação de Serviços nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, 

Lei n.º 12 de maio de 2020 e Resolução Conjunta CMAS e CMS n.º 01, de 20 de maio de 2020, 

Decreto n.º 2.810, de 22 de maio de 2020, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

Parágrafo único. O objeto do presente contrato é o credenciamento de costureiras (os), 

pessoas físicas, microempreendedores individuais - MEI e microempresas - ME de 

confecções, para posterior desencadeamento de processo administrativo de dispensa de 

licitação em caráter emergencial para aquisição de máscaras caseiras de tecidos em 

atendimento ao disposto na Lei n.º 673 de 12 de maio de 2020, e na Resolução Conjunta 

CMAS e CMS n.º 01 de 20 de maio de 2020, para distribuição gratuita a pessoas 

hipossuficientes, como medida de prevenção ao contágio e de enfretamento a covid-19 no 

Município de Cabeceira Grande. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

§ 1º O Presente CONTRATO será executado na sequência lógica do objeto supra, descrito de 

acordo com cronogramas, datas e calendários elaborado pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAÚDE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 



 

 

§ 1º Pela prestação de serviços estipulado na Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO (A), a importância unitária de R$ _____________ (_________________), 

por máscara produzida. 

 

§ 2º Serão produzidas a quantidade de _____________ (___________________) máscara.  

 

§ 3º O valor total deste contrato é estimado em R$ ________________ (______________). 
 

§ 4º O pagamento será efetuado conforme quantidade produzida pelo credenciado, e em até 05 (cinco) 

dias uteis após a entrega das máscaras, desde que apresentado o produto na quantidade 

determinada acompanhado da respectiva nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

  

Parágrafo único. O início de execução do CONTRATO será em ___________ de 

________________ de 2020, e terá sua vigência por _________ (_________) _________, até 

o término de sua execução que se dará em ___________ de ________________ de 2020, 

podendo ser prorrogado por simples termo aditivo.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

§ 1º São Obrigações da Contratante:  

 

I - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

II - Verificar minuciosamente, a conformidade do material recebido provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital de chamamento público n.º 001/2020, para fins de aceitação 

e recebimento definitivos;  

III - Comunicar o contratado (a), quando da apresentação de defeitos nos materiais, para a sua 

devida substituição; 

IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 

V - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

§ 2º São Obrigações da Contratada: 

 

I - Executar o objeto em conformidade com as condições do Chamamento Público n.º 001/2020;  

II - Substituir ou reparar os itens que comprovadamente apresentem condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações do Chamamento Público n.º 001/2020, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado da sua notificação.  

III - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos, que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto do Chamamento.  

IV - Dispor de equipamentos e materiais necessários para a produção, bem como os insumos 

(fio/linha, tecido e elástico) para a confecção das máscaras.  



 

 

V - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato 

pela equipe dos Conselhos CMAS e CMS do Contratante, durante a sua execução;  

VI - Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento Público 

nº. 001/2020.   

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO correrão à conta da 

dotação orçamentária própria, consignada no Orçamento vigente, sob a classificação 

orçamentária:  

___________________________________________________________________ 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E O RESPECTIVO VALOR 

DA MULTA 

 

§ 1º O (A) CONTRATADO (A) ficará sujeito, no caso de falhas injustificadas, assim 

consideradas pelo MUNICÍPIO, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

 

I – Advertência; 

II – Multa de: 

 

a) 0,5 % (meio por cento) por evento e/ou falha cometida, incidentes acumulativamente sobre 

o valor total do contrato; 

b) 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 90 

(noventa) dias corridos, incidentes acumulativamente sobre o valor total do contrato; 

c) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

MUNICÍPIO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

e) 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 empresa 

ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea “d”. 

 

§ 2º As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do parágrafo 1º poderão ser aplicadas, 

cumulativamente à pena de multa. 

 

§ 3º As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do parágrafo 1º também poderão ser aplicadas 

ao CONTRATADO (A) que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de 



 

 

tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato ou demonstrar não possuir 

idoneidade para contratar com o MUNICÍPIO. 

 

§ 4º As sanções definidas nos parágrafos anteriores poderão ser aplicadas – de acordo com a 

gravidade da falta, a critério do MUNICÍPIO, garantida a ampla defesa – o (a) CONTRATADO 

(A) nos seguintes casos, dentre outros: 

I – Apresentação de documentos falsos; 

II – Recusa em cumprir o contrato; 

III – Prática de atos ilícitos; 

IV – Cometimento de falhas e/ou fraudes no fornecimento do objeto deste instrumento; 

V – Condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

VI – Prática de ato ilícito, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com o 

MUNICÍPIO. 

 

§ 5º O MUNICÍPIO, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o 

valor contra o crédito gerado pelo (a) CONTRATADO (A), independentemente de notificação 

judicial ou extrajudicial.  

 

§ 6º O (A) CONTRATADO (A) deverá efetuar o pagamento de qualquer multa contratual, 

perante o Setor financeiro do MUNICÍPIO, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados a 

partir da intimação, sob pena de rescisão contratual. 

 

§ 7º O MUNICÍPIO, cumulativamente, poderá ainda: 

 

I – Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pelo(a) 

CONTRATADO (A), a obrigação a que esta tiver dado causa; 

II – Reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou, abater 

diretamente do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO (A); e 

III – Advertir por escrito qualquer conduta e/ou fornecimento julgado inadequado. 

 

§ 8º Responderá, ainda, por perdas e danos, a serem apurados em ação regular, a parte que 

infringir qualquer das cláusulas e condições do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO 

DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

ADMINISTRATIVA 

  

§ 1º O presente CONTRATO se rescinde automaticamente ao final de sua vigência descrita na 

Cláusula Quarta ou a qualquer tempo, pela inadimplência das obrigações de uma das partes, ou 

de forma consensual, resguardado o direito de ampla defesa e do contraditório. 

 

§ 2º O (a) CONTRATADO (A) reconhece o direito da CONTRATANTE, em caso da 



 

 

incidência de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 

CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

   

Parágrafo único. A presente contratação fundamenta-se no inciso IV, do art. 24, da Lei n.º 

8.666, de 1993 e alterações posteriores, que tem plena aplicabilidade à execução contratual e 

aos casos omissos. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º _____________/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO 

 

Parágrafo único. Fica vedado o (a) CONTRATADO (A), transferir, ceder ou substabelecer a 

terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas através 

deste contrato, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa de 10 % (dez por cento), 

incidentes sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA NOVAÇÃO 

 

Parágrafo único. A abstenção, por qualquer das partes, do exercício de direitos ou faculdades 

assegurados neste contrato e/ou a tolerância com o atraso no cumprimento de qualquer 

obrigação, não implicará novação, nem poderá ser invocada como precedente para a repetição 

do fato tolerado, permanecendo íntegros e inalterados respectivos direitos e obrigações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§ 1º O (a) CONTRATADO (A) se compromete a realizar os serviços avençados no objeto do 

presente CONTRATO, observando os princípios técnicos, éticos e legais requeridos. 

 

§ 2º Não constitui a presente contratação, relação jurídica de natureza trabalhista ou estatutária, 

e a prestação de serviço não caracteriza relação de emprego, ou exercício de cargo ou função 

pública. 

 

§ 3º Não receberá nem fará jus o (a) CONTRATADO (A) a qualquer remuneração ou 

indenização correspondente a 13º Salário, Férias, Horas Extras, Descanso Semanal, Adicional 

Noturno, Periculosidade, Insalubridade, FGTS, nem qualquer outro direito trabalhista ou 

estatutário, porventura existente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

Parágrafo único. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, com exclusão 

de qualquer outro por mais privilegiado que for, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir 

na efetivação do presente CONTRATO. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Parágrafo único. Por estarem às partes, CONTRATANTE E CONTRATADO (A), pelo pleno 

acordo com o disposto neste instrumento, justos e contratados, assinam-no na presença das duas 

testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Cabeceira Grande – MG, __________ de ____________ de ______________. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE – MG  

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA – PREFEITO  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

XXXXXXXXX 

Contratado (a) 

CPF: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

____________________________________/___________________________________ 

Nome:                                                               Nome: 

CPF.:                                                                  CPF.: 

 


