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EDITAL DE LICITAÇÃO   
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 045/2020 

 

CARTA CONVITE Nº 005/2020 
 

 

 

 

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA 

ATUAR EM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO DISTRITO DE 

PALMITAL DE MINAS, VINCULADA À SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS.  

 

 

 

INTERESSADO: Subprefeitura de Palmital de Minas. 

 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Ficha 33 – Outros serviços de terceiros pessoa física; 

Ficha 34 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA REUNIÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES 

DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

 

 

DIA: 30/06/2020   às  10:00  horas. 
 

 

 

ENDEREÇO: Prefeitura de Cabeceira Grande 

                        Praça São José, s/n, bairro Centro, CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande - MG. 

 

 

Esclarecimentos: através do telefone: (38) 3677 8077/8044 – Ramal 212 
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PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE, Estado de Minas Gerais, por meio do Presidente da 

Comissão de Licitação o Sr. Osvaldo Ermeson Machado Campos, do secretário Edes Alves da Mata, 

e dos membros William Rodrigues de Oliveira, Vanessa Batista Santana e Lorena Cristine Ferreira 

Siqueira, designados pela Portaria n.º 1.637, de 02/01/2019; Portaria n.º 2.106, de 6 de março de 2020 e 

Portaria  n.º 2.155, de 7 de maio de 2020, faz saber a todos que este Edital vierem ou dele conhecimento 

tiverem que se acha aberto o convite do tipo Menor Preço, sob o regime de execução de serviços, e que 

no dia 30 de junho de 2020 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura de Cabeceira Grande-MG, à Praça 

São José, s/n.º, Centro, CEP: 38.625-000, será recebidos os envelopes contendo os documentos para 

habilitação e as propostas dando-se inicio nesta mesma sessão, a abertura dos envelopes. Esta licitação 

será regida pelas normas contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993, com as 

modificações posteriores, pelas condições específicas deste edital e dos demais documentos que o 

integram.  

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de prestação de serviços de pedreiro para 

atuar em obras e serviços de construção civil no Distrito de Palmital de Minas, vinculada à 

Subprefeitura de Palmital de Minas. 

 
1.2 – O serviço objeto deste processo será executado na forma mensal, na sequência lógica do objeto 

supra descrito, de acordo com cronogramas, datas e calendários elaborados pela Subprefeitura de 

Palmital de Minas. 

 

1.3 – Durante a execução dos serviços o CONTRATADO zelará pela eficiência, pontualidade e 

adequação dos serviços às normas e padrões aplicáveis. 

  

1.4 – Os trabalhos serão executados no Distrito de Palmital de Minas, em regime de estreita 

colaboração entre a Prefeitura e a Subprefeitura de Palmital de Minas, que indicará especificamente os 

locais de trabalho, fiscalizará e acompanhará o cumprimento do contrato, as condições previstas no 

Edital e na proposta dos vencedores da licitação.   

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar deste convite, além dos convidados, os interessados que tiverem regularmente 

habilitados e manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas em relação à apresentação 

das propostas e que satisfaçam às condições deste Edital.  

 

2.2 - Os documentos de habilitação deverão estar em envelopes separados do envelope da proposta 

financeira, não transparentes, a "HABILITAÇÃO" e a “PROPOSTA”, contendo na parte externa o 

número do processo licitatório, o nome da empresa, o local, a data e a hora da realização do certame, 

conforme exemplo: 
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A PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE 
 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO 

 

Razão Social:.................................................... 

CNPJ N.º.......................................................... 

Endereço Completo do Licitante:.................... 

 

PROCESSO LICITATORIO N.º 045/2020 

CARTA CONVITE N.º 005/2020 
Data e Hora da Abertura:................................. 

 

A PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE 
 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

 

Razão Social:................................................... 

CNPJ N.º......................................................... 

Endereço Completo do Licitante:................... 

 

PROCESSO LICITATORIO N.º 045/2020 

CARTA CONVITE N.º 005/2020 
Data e Hora da Abertura:................................. 

 

 

3 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

3.1 - As propostas de preços deverão estar em envelope separado, contendo prazo de validade da 

proposta, razão social da firma, CNPJ, inscrição estadual, descrição dos serviços e prazo de entrega, e 

externamente o nome e endereço do proponente, número do processo, horário e data da abertura 

indicação do conteúdo (contém proposta), e deverá ser dirigido a Prefeitura de Cabeceira Grande aos 

cuidados da Comissão de Licitação.  

 

3.2 - Na elaboração de suas propostas, os participantes deverão levar em consideração a legislação 

aplicável e todas as condições estabelecidas neste edital; as condições do local onde será executado o 

objeto da licitação, os preços dos insumos e salários de mercados, e encargos incidentes.  

 

4 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
4.1 - PARA A HABILITAÇÃO, AS PESSOAS JURÍDICAS deverão apresentar, em original ou por 

cópias autenticadas por cartório competente, ou componente da Comissão de Licitação, os documentos a 

seguir relacionados: 

 

a) Declarações: 

 

I – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; (ANEXO IV) 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 

mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); (ANEXO V) 

III – Declaração anexo III. 

 

b) 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;  
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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. 

 

b) 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. 

 

c) 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; 

 

IV – 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;   

 

V – Certidão de Débitos Tributários para com a Fazenda Estadual;  

 

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

 

VII – Certidão de Débitos Trabalhistas – CND – Fornecida pela justiça do trabalho da sede da licitante; 

 

4.2 - PARA A HABILITAÇÃO, AS PESSOAS FÍSICAS (PROFISSIONAIS) deverão apresentar, 

em original ou por cópias autenticadas por cartório competente, ou componente da Comissão de 

Licitação, os documentos a seguir relacionados: 

 
a) Declarações: 

 

I – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação; (ANEXO IV) 

II – Declaração anexo III 

 

b) Documentos Pessoais  

 

I- Documento de Identidade;   

II - Documento de Inscrição do profissional no C.P.F; 

III - Comprovante de residência; 

 
- No caso de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação não será necessário à apresentação dos itens I 

e II.  

 
c) Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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I - 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);   

 

II – Certidão de Débitos Tributários para com a Fazenda Estadual;  

 

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

 

IV – Certidão de Débitos Trabalhistas – CND – Fornecida pela justiça do trabalho da sede da licitante; 

 

4.3 – Em qualquer dos casos, a documentação deverá estar acompanhada de uma carta assinada por 

pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da licitante, declarando formalmente (Anexo III); 

 

a) Que está ciente das condições da licitação, previstas no presente Edital; 

b) Que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que 

fornecerá informações complementares solicitadas pela Prefeitura; 

c) Que executará os serviços de acordo com as especificações, condições e equipamentos 

fornecidos pela Prefeitura; 

d) Que se compromete a iniciar os serviços no prazo previsto na minuta do contrato. 
 

4.4 - Na apresentação da documentação, a licitante deverá observar o seguinte: 

a) Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com nº 

CNPJ e endereço respectivo;  

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que 

pela própria natureza/legislação forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou de 

acordo com a legislação da vigência;  

d) Se a licitante for a matriz e a fornecedora/prestadora for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente ou vice-versa;  

 

4.5 – A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do 

Edital. 

 

4.6 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste título inabilitará o proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta” 

respectivo. 

 

4.7 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

4.8 - Os participantes poderão ser representados, no procedimento licitatório, por procurador legalmente 

habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o início da 

sessão de abertura dos envelopes. 

4.9 – A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do 

Edital. 

 

4.10 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste título inabilitará o proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta” 

respectivo. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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4.11 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

4.12 - Os participantes poderão ser representados, no procedimento licitatório, por procurador 

legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma reconhecida, até o 

início da sessão de abertura dos envelopes. 

 

5 – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 

5.1 - Serão rejeitadas as propostas que forem apresentadas incompletas; as que contiverem quaisquer 

limitações contrastadas com este edital, ou que não atendam aos prazos dos serviços; as que não 

contenham informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do serviço oferecido; as 

que apresentarem condições de pagamento e/ou reajustamento contrários às deste edital; as que 

apresentarem preços superiores à média do mercado, sem razões justificadas. 

 

5.2 - No julgamento das propostas serão considerados os seguintes fatores:  

 

a) Atendimento as exigências e especificações dos serviços, constantes nos anexos e na minuta do 

contrato deste edital; 

b) Menor preço;  

 

5.3. Em caso de absoluta igualdade de preços, far-se-á o desempate por sorteio. 

 

6 – PROCEDIMENTO 

 

6.1 - Os envelopes contendo as propostas dos participantes não habilitados serão devolvidos ainda 

lacrados. A Comissão de Licitação poderá solicitar esclarecimentos a qualquer dos participantes, e 

também promover diligências, para elucidar fatos cuja comprovação seja necessária para definir a 

habilitação ou classificação. 

 

6.2 - Esclarecimentos relativos a esta licitação e as condições pertinentes ao cumprimento de seu objeto 

poderão ser obtidos pelos seguintes meios: 

a) Pessoalmente, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura. 

b) Por carta, no local acima citado; 

c) Por telefone ou fac-símile nos números (38) 3677 8044/8077; 

 

Das decisões relativas a presente licitação, caberá recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da Ata de Julgamento. 

 

7 – CONTRATO 

 

7.1 – A contratação advinda do presente processo licitatório terá duração pelo prazo de 05 (cinco) 

meses, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 

respeitados os valores para a modalidade. 
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8 - DO PAGAMENTO 

 

8.1 - O pagamento será efetuado de forma mensal, mediante apresentação de Nota Fiscal de Prestação 

de Serviços, mensalmente, conforme regulamento e legislação tributária pertinentes, em função dos 

serviços efetivamente prestados/trabalhados; 

 

8.2 – O prazo de pagamento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela. 

 

9 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

9.1 – Somente ocorrerá reajuste, se o contrato, inclusive eventuais aditivos, ultrapassar o prazo de 01 

(um) ano, por índice previsto no contrato respectivo. 

 

10 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

10.1 – O CONTRATADO 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 que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar 

ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação 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 CONTRATADO nos seguintes casos, 

dentre outros: 
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I – apresentação de documentos falsos; 

II – recusa em cumprir o contrato; 

III – prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do certame que deu origem a este instrumento; 

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 Entende-se por inexecução total da obrigação, a eventual perda de prazo processual, ou desídia na 

condução do processo pelo CONTRATADO. 

 

§ 6º O MUNICÍPIO, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor 

contra o crédito gerado pelo CONTRATADO, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial.  

 

§ 7º O CONTRATADO 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. 

 

§ 8º O MUNICÍPIO, cumulativamente, poderá ainda: 

 

I – reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pelo CONTRATADO, 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; e 

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

 

§ 9º Responderá, ainda, por perdas e danos, a serem apurados em ação regular, a parte que infringir 

qualquer das cláusulas e condições do presente contrato. 

 

10.2 – Além das penalidades previstas anteriormente os contratados inadimplentes ficam sujeitos às 

sanções previstas na Lei Federal 8.666/93. As multas aplicadas serão deduzidas diretamente do 

pagamento, da garantia oferecida ou apresentada ou cobrada judicialmente. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

11.1 - É de inteira responsabilidade do licitante vencedor, a manutenção dos serviços prestados ao qual 

foi adjudicado, pela continuidade e não interrupção do mesmo. 

 

11.2 – O licitante vencedor se obriga a aceitar a qualquer tempo a redução dos serviços, se verificada tal 

necessidade, visando atender ao interesse público, em cuja hipótese, ocorrerá a redução proporcional 

dos preços. 

 

11.3 – A coordenação e fiscalização dos serviços ora licitado, serão executadas pela Subprefeitura de 

Palmital de Minas, ficando o licitante vencedor obrigado à sujeita-los. 

  

11.4 - O prazo para formalização do contrato de prestação dos serviços, e início dos serviços objeto 

desta, será de até 05 (cinco) dias, a contar da data da homologação da licitação. 
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11.5 - A Prefeitura de Cabeceira Grande-MG, revogará ou anulará esta licitação nos termos do artigo 49 

da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

 

11.6 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Unaí 

- MG, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

11.7 - Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda que delas não se faça aqui 

menção expressa. 

 

Integram e fazem parte do presente Edital, e devem ser observados pelos licitantes, os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Modelo de Proposta; 

Anexo II – Minuta do Contrato; 

Anexo III - Modelo de Declaração; 

Anexo IV - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação;  

Anexo V - Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 

qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93);  

Anexo VI – Termo de Referencia  

Anexo VII – Recibo de Retirada do Edital 

 

 

Cabeceira Grande-MG, 22 de junho de 2020. 

 

A Comissão Permanente de Licitação: 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

OSVALDO ERMESON MACHADO CAMPOS 

Presidente CPL 
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ANEXO I – (MODELO) 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Local,________ de  ________________________  de  __________ 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE – MG 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 045/2020 

           CARTA CONVITE N.º 005/2020 

 

Prezados Senhores: 

 

Após examinar e estudar cuidadosamente o Edital, anexos, minutas e documentos da Carta 

Convite acima epigrafada, com os quais concordamos, e tendo tomado pleno conhecimento da natureza 

e condições para prestação do serviço objeto desta licitação, apresentamos nossa proposta de preço da 

referida prestação de serviço, conforme documentos citados. 

 

A importância mensal para contratação de prestação de serviços de pedreiro para atuar em 

obras e serviços de construção civil no Distrito de Palmital de Minas, vinculada à Subprefeitura 

de Palmital de Minas, conforme a especificação descrita na cláusula 1.1 da Minuta do Contrato, 

englobando todos os custos da prestação de serviço, é de: R$ 

_____________(____________________), perfazendo o valor total do contrato de 

R$____________________(____________________________), para o período de 05 (cinco) meses. 

 

Esta proposta é válida por um período de 60 (sessenta dias) contados a partir da data da abertura 

e julgamento. 

 

Obrigamo-nos, caso no seja adjudicado/homologado o objeto, a assinar o contrato 

imediatamente e iniciar os serviços no prazo estabelecido na Minuta do Contrato, bem como em atender 

a todas as condições prévias à assinatura do contrato. 

  

                          Cordialmente, 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

(ou Assinatura, nome do signatário e CPF) 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Nº _______/2020 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 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 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: __________________, brasileiro, e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas 

sob o n.º ______________ e Carteira de Identidade nº ________, expedida pela _________/ _______, 

domiciliado e residente na __________, n.º _________ – Bairro: ___________, _______cidade_____ - 

____estado______ – CEP: ____________,  doravante denominado CONTRATADO 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, mediante cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

§ 1º Cabe ao CONTRATADO a contratação de prestação de serviços de pedreiro para atuar em 

obras e serviços de construção civil no Distrito de Palmital de Minas, vinculada à Subprefeitura 

de Palmital de Minas, com carga horária de 40 horas semanais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

§ 1º O presente CONTRATO será executado na forma mensal do objeto supra descrito, de acordo com 

cronogramas, calendários e datas estabelecidas entre as partes. 

 

§ 2º Durante a execução dos serviços o CONTRATADO zelará pela eficiência, pontualidade e 

adequação dos serviços às normas e padrões aplicáveis. 

 

§ 3º As despesas com transporte, alimentação e hospedagem, casa haja, correrão por conta do licitante 

vencedor do certame. 

 

§ 4º A prestação de serviços, de natureza continuada se dará na forma de execução indireta, por 

empreitada, preço global, de acordo com os arts. 6º, II, VIII “b”, e 55 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS 

CRITÉRIOS, DATA-BASE E PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, E DOS 

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO. 

 

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

CONTRATADO, a importância mensal de R$ ________ (__________________________). 
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§ 2º O pagamento será efetuado, mediante apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, 

mensalmente, conforme regulamento e legislação tributária pertinentes, em função dos serviços 

efetivamente prestados/trabalhadas. 

 

§ 3º A importância avençada será reajustada, anualmente, de conformidade com o índice de variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA – calculado e divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. 

 

§ 4º Em caso de extinção de tal índice, adotar-se-á outro, de comum acordo entre as partes, para 

substituição do índice extinto, para efeito de atualização monetária da importância devida a título da 

prestação de serviços. 

 

§ 5º O valor total deste contrato para o período é estimado em R$ ____________ 

(___________________). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

Parágrafo único. O início de execução do CONTRATO será em _______ de ___________ de 2020, e 

terá sua vigência por ______ (_________) meses, ate o término de sua execução que se dará em 
_________ de __________ de 2020, podendo ser prorrogado por simples termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – 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 SEXTA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E O RESPECTIVO VALOR DA 

MULTA 

 

§ 1º O CONTRATADO 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; 

a) 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; 

b) 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”. 
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§ 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 que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar 

ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação 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 CONTRATADO nos seguintes casos, 

dentre outros: 

 

I – apresentação de documentos falsos; 

II – recusa em cumprir o contrato; 

III – prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do certame que deu origem a este instrumento; 

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 Entende-se por inexecução total da obrigação, a eventual perda de prazo processual, ou desídia na 

condução do processo pelo CONTRATADO. 

 

§ 6º O MUNICÍPIO, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor 

contra o crédito gerado pelo CONTRATADO, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial.  

 

§ 7º O CONTRATADO 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. 

 

§ 8º O MUNICÍPIO, cumulativamente, poderá ainda: 

 

I – reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pelo CONTRATADO, 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; e 

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

 

§ 9º 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 SÉTIMA – 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, resguardado o direito 

de ampla defesa e do contraditório. 

 



 

    14 

 

§ 2º O CONTRATADO reconhece o direito da CONTRATANTE, em caso da incidência de rescisão 

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

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, AO CONVITE E À 

PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR 

 

Parágrafo único. Fica estabelecida, formalmente, a vinculação ao edital de licitação respectivo, ao 

convite devidamente formalizado, bem como à proposta do licitante vencedor. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E 

ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

 

§ 1º Vincula-se este contrato ao Edital de Licitação e se fundamenta a presente contratação no 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 045/2020 – CARTA CONVITE Nº 

005/2020. 

 

§ 2º A presente contratação fundamenta-se na Lei n.º 8.666, de 1993 e alterações posteriores, que tem 

plena aplicabilidade à execução contratual e aos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTRATADO  

 

Parágrafo único. Constitui obrigação específica de CONTRATADO manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, nos termos do disposto no inciso XIII do artigo 

55 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO 

 

Parágrafo único. Fica vedado ao CONTRATADO, 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 SEGUNDA – 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 TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§ 1º O CONTRATADO 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. 
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§ 3º Não receberá nem fará juiz o CONTRATADO 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 QUARTA – 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 QUINTA – DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Parágrafo único. Por estarem as partes, CONTRATANTE E CONTRATADO, 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 ____________. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE (MG) 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CPF: ________________ 

CONTRATADO 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

__________________________________________/_____________________________________ 

Nome:                                                                         Nome: 

R.G.:                                                                           R.G.: 

CPF.:                                                                          CPF.: 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 045/2020 

CARTA CONVITE N.º 005/2020 

 

  

 

 Eu ___________________________________________, portador (a) da carteira de identidade 

n.º _________________ e sob o n.º do CPF___________________ residente no endereço 

____________________________, DECLARO, estar ciente das condições da licitação prevista no 

presente Edital, atendendo a todos os requisitos de habilitação, bem como a proposta com indicação do 

objeto e do preço oferecido, assumindo todas as responsabilidades pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, me dispondo a fornecer informações complementares sempre que solicitadas 

pela Prefeitura. Comprometendo-me a iniciar os serviços no prazo previsto no contrato, os executando 

de acordo com as especificações, condições e equipamentos fornecidos pela Subprefeitura de Palmital 

de Minas. 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de ________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

(ou Assinatura, nome do signatário e CPF) 

 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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A N E X O IV  
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 045/2020 

CARTA CONVITE N.º 005/2020 

 

 

A empresa ou Nome __________________, inscrita no CNPJ ou CPF n° _________, sediada ou 

residente __________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 

Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação 

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

 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de ________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

(ou Assinatura, nome do signatário e CPF) 

 

 

 

 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 
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A N E X O V  
 

 

 

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 045/2020 

CARTA CONVITE N.º 005/2020 

 

 

A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob n°......................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de ________ 

 

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

(ou Assinatura, nome do signatário e CPF) 

 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

 

 

 


