
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
CONVITE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE 002/2016
PROCESSO (PRC) N° 574/16
REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DATA E HORA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 21/07/2016
ATÉ ÀS 13:30 HS.
DATA E HORA DO INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 21/07/2016 ÀS 14:00 HS.
LOCAL: PRAÇA AFONSO PENA, 30 – CENTRO, SALA DE REUNIÕES 4º ANDAR. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE LOCALIDADE E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO (ANEXO 
VI).
REGIME DE EXECUÇÃO: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A 
PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

O Senhor Prefeito Municipal, Antônio Júlio de Faria, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta,
nesta unidade, licitação na modalidade Carta  Convite, do tipo menor preço global –  Processo (PRC)  n°  574/16, objetivando a
CONTRATAÇÃO    DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO  DE  CONFECÇÃO,  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE LOCALIDADE E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, incluindo fornecimento de materiais,
conforme projeto básico em anexo, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que será regida
pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

I – TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

II – DO OBJETO:

A – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA
DE LOCALIDADE E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, ANEXO VI DESTE CONVITE.

B – O SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 45  (QUARENTA E CINCO) DIAS  A PARTIR  DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

III – ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelas proponentes no endereço, data e horário abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
PRAÇA AFONSO PENA, 30
CENTRO
PARÁ DE MINAS
Até o dia 21/07/2016, até às 13:30 horas.

IV – ABERTURA DOS ENVELOPES

Às 14:00  horas do dia 21/07/2016, no 4º andar, na sala de licitações  do edifício-sede do Município, a Comissão Permanente de
Licitações reunir-se-á, em sessão pública, para abertura dos envelopes contendo a documentação e propostas de cada licitante.
Inicialmente, será aberto o envelope contendo a documentação para habilitação. Logo em seguida, havendo manifestação expressa da
renúncia ao direito de recorrer pelas licitantes, serão abertos os envelopes contendo as propostas.

V – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Para participar da presente licitação, a licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, 02 envelopes, fechados e rubricados
no fecho, contendo em suas partes externa e frontal o seguinte:

ENVELOPE     N.º     01

MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LICITANTE:
REF: PRC 574/16
CARTA CONVITE N. º 002/2016
DOCUMENTAÇÃO
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ENVELOPE     N.º     02

MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LICITANTE:
REF: PRC 574/16
CARTA CONVITE N. º 002/2016
PROPOSTA COMERCIAL

5.2 –  No envelope N.º 01 –  DOCUMENTAÇÃO a licitante deverá apresentar a seguinte documentação em original ou em cópia
autenticada, conforme artigo 32 da Lei de Licitações, sob pena de inabilitação:

a) DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART.27 DA LEI 8.666/93, CONFORME ANEXO II, DEVIDAMENTE
PREENCHIDA E ASSINADA.

b) DECLARAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO III DEVIDAMENTE ASSINADA ATESTANDO O CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DE
TODOS OS TERMOS DESTE CONVITE E SEUS ANEXOS.

c) DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ESTAREM INCLUÍDOS NOS PREÇOS PROPOSTOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E
ENCARGOS DEVIDOS, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS INCIDENTES NA EXECUÇÃO
DO OBJETO LICITADO, CONFORME ANEXO IV.

d) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ).

e) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR DO LICITANTE, DEVIDAMENTE REGISTRADO EM SE
TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS E, NO CASO SOCIEDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS DE
ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, E ÚLTIMA ALTERAÇÃO.

f) PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO NEGATIVA OU VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS GARANTIDOS POR PENHORA SUFICIENTE OU COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA, SERÁ EXPEDIDA CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS EM NOME DO INTERESSADO
COM  OS  MESMOS EFEITOS  DA CERTIDÃO  NEGATIVA DE  DÉBITOS  TRABALHISTAS (CNDT) (REDAÇÃO DADA PELA LEI
FEDERAL Nº 12.440/2011).

g) CRF – CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS.

h) CERTIDÃO DE REGULARIDADE EXPEDIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE.

i) CERTIDÃO DE REGULARIDADE EXPEDIDA PELA FAZENDA ESTADUAL.

j) CERTIDÃO DE REGULARIDADE QUANTO AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO EXPEDIDA PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

k) REGISTRO/CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA E DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) NO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA OU CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA – CAU, CONFORME  ITEM 4 DO PROJETO
BÁSICO (ANEXO VI). 

l) ATESTADO DE VISITA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME ITEM 5.1 DO PROJETO BÁSICO (ANEXO VI).

5.2.1 – Para os documentos que não contiverem prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
de sua emissão, exceto para os constantes das alíneas “d” e “f” do subitem 5.2.

5.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar o seguinte:

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

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em
nome da matriz e da filial;
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d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz."

5.4 – A apresentação do CRC (Certificado de Registro Cadastral) do Município de Pará de Minas, devidamente atualizado, substitui
todos os documentos relacionados no item 5.2, exceto os relacionados nas letras “a”, “b”, “c”, “k” e “l”.

OBS.: Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia previamente autenticada em cartório
competente ou cópia autenticada junto a Comissão de Cadastro Municipal na Diretoria de Compras e Contratos (todos dentro do prazo
de validade).

5.5 – O envelope N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação
da licitante, o seguinte:

a) A Proposta Comercial (Anexo I), que deverá estar devidamente preenchida, em 01 (uma) via, redigida em língua portuguesa, em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da sociedade e/ou
empresário individual;

5.5.1 – Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas decimais, caso sejam cotados preços com 03
(três) ou mais casas decimais, estas serão desconsideradas sem que haja qualquer arredondamento, a maior ou a menor.

5.5.2 – O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

5.5.3 – Havendo discrepâncias entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os preços em
algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

5.5.4 – A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de Licitação, antes da
abertura do envelope de habilitação desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

5.5.5 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração
dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5.6 –  A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos projetos será interpretada como não existente ou já
incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

VI – DA DESCLASSIFICAÇÃO:

6.1 – Serão desclassificadas:

a) As propostas que não atenderem às exigências deste Convite e seus anexos;

b) Apresentarem preços manifestamente superfaturados, assim considerados aqueles acima dos valores apresentados neste convite,
conforme avaliação técnica;

c) As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos da lei 8.666/93.

VII – DO JULGAMENTO

7.1 – Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL.

7.2  –  A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam promovidas
retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

1 – Discrepância entre valores grifados em algarismos ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

2 –  Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a
quantidade, corrigindo-se o valor total;

3 – Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;

4 – Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;

5 – Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima. 
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VIII – DO PAGAMENTO

8.1 – O pagamento será efetuado com a emissão pelo licitante vencedor das notas fiscais correspondentes ao serviço efetivamente
executado, sob forma de verificação pela Contratante, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e aceitação da respectiva nota
fiscal.

8.1.1 – Para o recebimento, o licitante vencedor deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida sem rasura, em letra bem
legível o nome do Município de Pará de Minas(MG) e o número do CNPJ nº 18.313.817/0001-85.

8.2 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por meio
dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

IX – CONDIÇÕES GERAIS

a) O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, reserva-se o direito de rejeitar as propostas apresentadas ou revogar esta licitação por motivos
supervenientes de justificável interesse público, na forma da Lei; 

b) Das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá recurso no prazo estabelecido na Lei 8.666/93;

c) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste convite, nem preços ou vantagens baseadas em
ofertas de outro licitante;

d) A revogação ou anulação do processo licitatório não gera direito de indenização a nenhum dos licitantes;

e) Decairá do direito de impugnar o convite  ou parte dele a licitante que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar falhas ou
irregularidades que o viciarem, após o prazo estabelecido no parágrafo 2º do art. 41 da Lei de Licitações, hipótese que não será
considerada para efeito de recurso;

f) A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste convite, ficando automaticamente prejudicada a
proposta que o contrarie.

X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02.04.26.782.0053.2.027.339039-0110

XI – DOS RECURSOS

11.1 – É facultado às licitantes nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a interposição de recursos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da intimação do ato ou da lavratura da ata da Comissão Permanente de Licitação. O Julgamento dos recursos será
realizado da forma como determina a Lei 8.666/93 com suas alterações.

12.1 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados pelos licitantes;
c) Serem devidamente protocolados no setor de Protocolo de Pará de Minas – prédio Principal situado na Praça Afonso Pena, 30 –
Centro.

XII – DOS SERVIÇOS

12.1 – Os serviços deverão ser realizados  por  técnicos  especializados  com  conhecimento  das  máquinas  e  dos  equipamentos
apropriados para sua aplicação, técnicos ligados a área do trabalho e na área de sinalização de trânsito no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, conforme Anexo VI (Projeto Básico).

12.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da
Lei Federal de Licitações.

12.3 – O Município de Pará de Minas – MG reserva-se o direito de não receber o objeto da licitação que esteja em desacordo com o
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n. º
8.666/93;

12.4 – O recebimento do objeto da licitação está condicionado, também, à conferência, exame quantitativo e qualitativo e aceitação
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dos serviços, obrigando-se a licitante contratada a reparar, corrigir, no todo ou em parte, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções
porventura detectados pela contratante.

XIII – DOS ANEXOS PARTE INTEGRANTE DESTE CONVITE

13.1 – O presente Convite possui os seguintes anexos, a saber:

a) ANEXO I – Modelo de Proposta Comercial;
b) ANEXO II – Declaração nos termos do artigo 27, V da Lei de Licitações;
c) ANEXO III – Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do Convite e seus anexos;
d) ANEXO IV – Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem
como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução do objeto licitado;
e) ANEXO V – Minuta do Contrato;
f) ANEXO VI – Projeto Básico (a licitante deverá retirar esse anexo no site da Prefeitura Municipal de Pará de Minas ou levar um pen-
drive na Diretoria de Compras e Contratos para que o mesmo seja gravado);
g) ANEXO VII – Valor de Referência.

XIV – SANÇÕES

14.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante vencedor
conforme a seguir:

14.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de empenho,
multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no convite  e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Municipal, multa compensatória no percentual
de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por
dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total estimado do contrato.

14.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de licitação e
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até
02 (dois) anos;

14.1.4 –  advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a
Administração Municipal.

14.2 – A aplicação das sanções previstas neste convite não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93,
inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.3 –  A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria de Gestão
Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada pela
Administração Municipal.

14.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor
do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato
do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.
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14.6 –  As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

14.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

XV –   DO     REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

15.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 – Os casos omissos e dúvidas com relação a este convite serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, através de
sua Presidente no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, no edifício-sede do MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS.

16.2 – Em caso de dúvidas quanto à parte técnica, contatar com o Sr. Geraldo Lúcio de Souza (Gerente de Trânsito e Transporte), pelo
Telefone (37) 3231-7848.

Pará de Minas, 11 de julho de 2016.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ana Carla Oliveira Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Luciana de Freitas Lemos
Secretária Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

Pará de Minas, ........... de ............................. de 2016.

À
Comissão Permanente de Licitação

REF.: : CONVITE N.º 002/16 – PRC 574/16.

Item Quant Und Descrição
Preço

Unitário Total

1.0 Placa em chapa de aço galvanizada msg#18, pintadas com tinta a 
pó, a base de resina de poliéster, deposição eletrostática, secagem 
estufa, totalmente refletiva em película refletiva grau técnico, tipo 
I da ABNT NBR 14644:2013, exceto a cor preta que devera ser 
em película preta para legenda. 

1.1 94,20 m² Placas retangulares – Indicativas

2.0 81,00 m Baliza de aço galvanizada, diâmetro 88,90 x 2,65mm de espessura

3.0 160,00 m Baliza de aço galvanizada, diâmetro 76,20mm x 2,65mm de 
espessura

4.0 56,00 m Baliza de aço galvanizada, diâmetro 60,30mm x 2,65mm de 
espessura

4.0 221,40 m Longarina em perfil U simples, com abraçadeira. Pintadas com 
tinta a pó a base de resina de poliéster, deposição eletrostática, 
secagem em estufa, com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.

5.0 4,00 Cj Coluna de aço diâmetro 101,60mm x 6,00m, com 4,50mm de 
espessura, com aletas anti-giro e braço projetado diâmetro 
88,90mm x 4,00m de projeção com 4,50mm de espessura, 
galvanizados a fogo.

6.0 1,00 Serv. Implantação de todos os materiais, placa, balizas, longarinas e 
colunas com braços projetados.

TOTAL:

 
Para efeito de julgamento, propomos a execução completa dos serviços licitados pelo valor global de

R$.................................... (............................................................................................................),  referidos ao mês de .........................

de 2016.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente.

.........................................................................................
Proponente – carimbo e assinatura)

Endereço:
CNPJ: 
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ANEXO II

REF.: CONVITE N.º 002/16
         PROCESSO LICITATÓRIO (PRC) N.º 574/16

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________, por

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

Identidade n.º _______________________ e do CPF n.º ________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

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

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(representante legal)

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

REF.: CONVITE N.º 002/16
         PROCESSO LICITATÓRIO (PRC) N.º 574/16

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ___________________________, por

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

Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que

recebeu o convite  em epígrafe com todos os seus anexos, bem ainda que tem pleno conhecimento de todos os seus termos,

condições e exigências, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(representante legal)
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ANEXO IV

REF.: CONVITE N.º 002/16
         PROCESSO LICITATÓRIO (PRC) N.º 574/16

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________, por

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

Identidade n.º _______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que estão

incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas

incidentes sobre a execução do objeto licitado.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(representante legal) 
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ANEXO VI

1 – Projeto Básico e seus anexos
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ANEXO VII

REF.: CONVITE N.º 002/16
         PROCESSO LICITATÓRIO (PRC) N.º 574/16
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MINUTA DE CONTRATO N.º .../2016
CARTA CONVITE N.º 002/2016

PROCESSO (PRC) N.º 574/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro Centro,
na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº ........., neste
ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS
DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE LOCALIDADE E DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, conforme descrição constante no Projeto Básico
(Anexo VI) do Convite e Anexo I deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 –  O pagamento será efetuado com a emissão pela  CONTRATADA das notas fiscais correspondentes ao serviço efetivamente
executado, sob forma de verificação pela CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e aceitação da respectiva
nota fiscal.

3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente,
emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

3.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente ao(s) servidor(es) lotado(s)
na(s) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que somente atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s)
referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s)
à CONTRATADA pela(s) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5 – O Município de Pará de Minas efetuará o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal (convênios), obrigatoriamente por
meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração Pública
Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada
pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser reajustados anualmente, considerando a variação do IGPM ocorrida entre o mês de assinatura
do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na(s) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, exercerá
a fiscalização do presente contrato,  e registrará  todas as ocorrências e  as deficiências verificadas em relatório,  cuja  cópia  será
encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única, integral
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO / DOS SERVIÇOS

7.1  –  Os serviços deverão ser realizados  por  técnicos  especializados  com  conhecimento  das  máquinas  e  dos  equipamentos
apropriados para sua aplicação, técnicos ligados a área do trabalho e na área de sinalização de trânsito  no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, conforme Anexo VI (Projeto Básico).

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da
Lei Federal de Licitações.

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto / serviço entregue em desacordo
com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3  –  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  substituir,  de  imediato  e  as  suas  expensas, mercadorias/serviços  em que  se  verificarem
irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento após a
apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do objeto / conferência do serviço e emissão de nota fiscal
por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao CONTRATANTE, de acordo com o  estipulado neste instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4  – A  CONTRATADA  fica  responsável  por  todas as despesas necessárias ao fiel  cumprimento do presente contrato,  inclusive
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – A CONTRATADA deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da entrega, diretamente nos
locais indicados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art.  65 da Lei Federal n.º
8.666/93.

9.2 –  A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

9.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57  da Lei Federal de
Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade(s) à CONTRATADA
conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) - se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de empenho,
multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
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b) -  se  deixar  de entregar  documentação,  se  apresentar  documentação  falsa  ou  diversa  da  exigida  no  convite  e  na  legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) - se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por
dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) -  se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória  no  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total  estimado  do  contrato  ou  sobre  o  valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) - se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária de participar de licitação e
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,  declaração de inidoneidade para licitar  ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02
(dois) anos;

10.1.4  –  advertência  por  escrito,  na  hipótese  de  prática  de  atos  de  menor  complexidade  e  que  não  resulte  prejuízo  para  a
Administração Pública Municipal.

10.2  – A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui  a possibilidade da aplicação de outras,  previstas na Lei
8.666/93 e na Lei 10520/02, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Administração
Pública Municipal.

10.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor
da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato
do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida
em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base
nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Convite n.º 002/2016, passando este a fazer
parte integrante deste contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________
    
2) __________________________
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