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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA  
 
 
 
Processo Licitatório: 024/2018                                     
 
Modalidade CONVITE: 001/2018 
 
 
  

 MODALIDADE CONVITE 
 
 

 
 
Declaro(amos) que recebi (emos) o Edital de Licitação referente ao Convite N° 

001/2018, devidamente preenchido e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 

8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital. 

    
 
 
 
Recebi em _______/________/_______. 
 
 
 

______________________________________ 

  Assinatura do representante do proponente 

 
 
 
Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado e carimbado, no ato do 
recebimento do Edital de licitação. 

   
FORNECEDOR: ___________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ______________________________________________ 
   
CNPJ:  ____________________________________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018 – CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Gurinhatã-MG., dotado de personalidade jurídica de direito 
Público, com sede administrativa na  Prefeitura Municipal de Gurinhatã-MG, sito na  Av. 
Getúlio Vargas, 925, Centro – CEP: 38.310-000,   Gurinhatã-MG, inscrito no CNPJ sob 
nº 18.457.192/0001-25,  através de sua Comissão Permanente de Licitação,  a pedido 
do Departamento de Obras, promoverá a LICITAÇÃO Nº 023/2018, na modalidade 
CARCA CONVITE do tipo MENOR PREÇO Nº 001/2018, de acordo com as 
disposições das Leis 8666/93, 8883/94 e suas alterações posteriores, segundo as 
condições estabelecidas no presente Edital, e no Instrumento de Contrato, cujos 
termos, igualmente, o integram, com recebimento de DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS, até as 13:00 horas do dia 13 de abril  
de 2018, e abertura as 13:00 horas do mesmo dia no endereço supra. 
 
1.3 - Os envelopes devidamente lacrados contendo a documentação de habilitação e 
proposta de preços deverão ser entregues à Comissão de Licitações até as 13:00 
horas do dia 13 de abril de 2018. 
1.4 - Não havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes, fica 
a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, se outra 
data não for designada pela Administração Municipal. 
1.5 - Integra este convite, independentemente de transcrição, formulário padronizado 
de proposta, em 1 (uma) via (anexo I); protocolo de recebimento do Convite, e os 
modelos: carta de credenciamento, termo de renúncia e declaração de 
Idoneidade. 
 
2- DO OBJETO 
O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL. 
 
3- DAS PENALIDADES 
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 
 a) Advertência; 
 b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não 
excedendo, em seu total, o equivalente a 20%(vinte por cento)  do valor do contrato, 
cumulável com as demais sanções; 
 c)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar  
com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos; e 
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 d) declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 
4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1- Poderão apresentar-se à licitação empresas convidadas, inscritas ou não na 
Seção de Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ, 
bem como aquelas que manifestarem interesse em participar do certame com 
antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a 
entrega da proposta (Lei n° 8.666/93 art. 22 § 3°). 
 
4.1.1 - No ENVELOPE n.º 01 deverão ser colocados os seguintes documentos: 
4.1.1.1 - a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; c)  
Documentos  d 
e  eleição  ou  designação  dos  atuais  administradores, tratando-se  de  sociedade 
empresária ou cooperativa; d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
4.1.1.2 - Certidão de regularidade perante a Fazenda do Município de origem; 
4.1.1.3 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 
4.1.1.4 - Certidão de regularidade perante a Fazenda do Estado do licitante; 
4.1.1.5 - Prova de regularidade perante a Seguridade Social; 
4.1.1.6 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de por Tempo de Serviço;   
4.1.1.7 - Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ/MF, expedida a menos de 60 
(sessenta) dias da data da abertura da licitação; 
4.1.1.8 - Apresentar carta de credenciamento, que deverá ser preenchida com os 
dados da pessoa que irá participar do certame e assinada pelo proponente e deverá 
ser entregue à Comissão na abertura da sessão, sem estar envelopada;  
4.1.1.9 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior à 90 
(noventa) dias; 
4.1.1.10 - Declaração de Idoneidade e Termo de Renúncia (caso a empresa queira 
renunciar o direito ao prazo recursal), conforme modelo anexo, devidamente 
preenchidos, carimbados e assinados pelo representante legal do proponente; 
4.1.1.11 - Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos de idade em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, 
conforme Inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal; 
 
4.2 - As empresas podem ser representadas, no processo licitatório, por procurador 
legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma 
reconhecida, até o início da sessão de abertura das propostas. 
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4.2.1 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, este deverá apresentar 
documento que comprove sua capacidade de representar a mesma. 
4.3 - A Comissão Permanente de Licitações consultará o Cadastro de Fornecedores da 
PREFEITURA, sempre que o licitante houver deixado de apresentar documento exigido 
pelo convite; se o documento encontrar-se no cadastro, o licitante será considerado 
habilitado caso atenda ao prazo de validade e às condições estabelecidas neste 
convite. 
4.4 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou em fotocópia 
autenticada por Cartório ou por servidor da Administração Municipal de GURINHATÃ, 
designada para tal fim. 
4.5 - Poderão ser aceitos documentos emitidos via INTERNET, neste caso, a Comissão 
de Licitações, antes da Habilitação da proponente, deverá comprovar a veracidade das 
informações contidas no documento, através da própria INTERNET. 
4.6 - Não serão aceitos documentos encaminhados via fac-símile. 
4.7 - Os documentos de habilitação preliminar serão acondicionados em envelope 
lacrado no qual se identifiquem, exatamente, o nome do licitante, o número e a data da 
licitação e também o seu conteúdo, como segue o exemplo: 
     
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
    COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
    CONVITE N° 001/2018  
    EMPRESA (Identificação da empresa proponente) 
5 - DA PROPOSTA 
5.1 – A divisão de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ fornecerá 
a cada licitante formulário padronizado de proposta, em 1 (uma) via, que o licitante 
preencherá por meio mecânico e apresentará em 1 (uma) via, de que constarão: 
 a) assinatura do representante legal da empresa; 
 b) indicação obrigatória do preço unitário e total por item cotado; 
 c) validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
 d) carimbo do CNPJ. 
  
5.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 
5.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações 
por meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 
5.4 - O formulário padronizado, em 1 (uma) via, será acondicionado no ENVELOPE nº 
02 lacrado no qual se identifiquem, externamente, o nome do licitante, o número e a 
data da licitação, como segue o exemplo: 
    ENVELOPE N°  02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
    COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
    CONVITE N° 001/2018   
    EMPRESA ( Identificação da empresa  proponente) 
6- DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor 
preço GLOBAL. 
6.2 - Em caso de EMPATE, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento, com ou 
sem a presença dos licitantes. 
6.3 - Não serão aceitos documentos ilegíveis, com borrões e rasuras. 
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6.4 - Havendo renúncia expressa, através de Termo de Renúncia ou de consignação 
em Ata, do direito de interpor recursos previstos na lei de licitações, a Comissão de 
Licitações procederá na mesma sessão a abertura dos envelopes de proposta de 
preços. 
6.5 - Serão desclassificadas: a) s proposta elaborada em desacordo com os termos 
deste instrumento; b) a proposta que apresenta preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis. 
6.5.1 - Na hipótese de considerar manifestamente inexequível a proposta, a 
Administração poderá solicitar estudo de viabilidade, através de documento que 
comprove que os custos são coerentes com os de mercado, sendo o estudo realizado 
pelo Sistema de Controle Interno da Administração. 
 
7- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
     O Departamento de Administração prestará todos os esclarecimentos solicitados 
pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a 
sexta-feira, no horário de expediente, na AV. Getúlio Vargas, 925, Centro – Cep: 
38.310-000 - GURINHATÃ, ou pelos telefones:  Tel: (34) 3264-1015. 
 
8- DO VALOR 
8.1 - O valor global estimado máximo desta licitação é de R$ 32.238,00 (trinta e dois 
mil duzentos e trinta e oito reais), sendo que o valor mensal estimado é o constante  
descrito no Termo de Referência deste Edital. 
 
8.2 - Os preços dos produtos ora licitados serão fixos, deverão ser cotados em real por 
PREÇO UNITÁRIO E TOTAL, com apenas duas casas após a vírgula.  
8.3 - Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre a venda a 
ser realizada, bem como o custo com transporte a ser executado em razão da entrega, 
inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, 
risco e responsabilidade da empresa fornecedora. 
  
9 – DO PAGAMENTO 
9.1 - O pagamento será efetuado com prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos 
produtos, mediante apresentação das respectivas notas fiscais. 
9.2 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por 
conta da seguintes fichas orçamentárias: 02.12.00.15.451.0005.1021 – Conservação 
Ampliação Rede Pública de Iluminação Pública -  3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 345.  
 
10 – DA VIGÊNCIA 
10.1 - O prazo de vigência do Contrato é até o dia 31 de dezembro de 2018, 
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo nos termos da Lei. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - O MUNICÍPIO DE GURINHATÃ revogará ou anulará esta licitação nos termos do 
art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 
11.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de 
licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 
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11.3 - A Comissão Permanente de Licitações dirimirá as dúvidas que suscite o convite, 
desde que argüidas por escrito até 5(cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos 
envelopes. 
11.4 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração Municipal, poderá, a seu juízo, fixar o prazo de 3 
(três) a 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de propostas. 
11.5 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Ituiutaba-MG, excluído qualquer outro. 
 
 

GURINHATÃ – MG.,  04 de abril de 2018. 
 

 
 

Iasmin Souza Araújo  
Presidente CPL/2018 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 
Contratação de pessoa jurídica especializada, sob regime de empreitada por preço 
global para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de 
iluminação pública incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra 
no município de Gurinhatã somando-se 597 pontos descritos abaixo: 
 

MUNICÍPIO  TIPO LÂMPADA  LUMINÁRIA  BRAÇO POTENCIA  QTD 

Gurinhatã Vapor Sódio Policarbonato Leve I 70 01 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Desconhecido 80 10 

Gurinhatã Vapor Sódio Vidro Prismat. Médio 150 14 

Gurinhatã Vapor Sódio Policarbonato Curto 100 09 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta PA - 4 125 35 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Leve I 250 08 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta PA - 4 80 18 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Curto 125 62 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Leve II 80 09 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Desconhecido 125 01 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Leve I 80 118 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Leve II 125 01 

Gurinhatã Vapor Sódio Policarbonato Curto 70 199 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta 
Suporte 4 
Lum. 

250 08 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Leve I 125 17 

Gurinhatã Vapor Mercúrio Aberta Curto 80 56 

Gurinhatã Vapor Sódio Policarbonato Médio 100 31 

TOTAL    597 

 
2 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:  
2.1 - Os materiais necessários aos serviços objeto da presente licitação serão 
adquiridos e fornecidos pela empresa contratada. Materiais de uso corrente tais como 
fitas isolantes, massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes, 
mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverão ser adquiridos de 
fabricantes devidamente qualificados e certificados. Assim como: lixas, panos, estopas, 
sabões, massa para calafetar, massa plástica, pincéis, todos deverão ser de boa 
procedência e adquiridos junto a fabricantes de boa reputação no mercado, sujeitos à 
reprovação do Setor de Fiscalização competente do Município.  
2.2 - Todos os demais materiais necessários aos serviços objeto da presente licitação 
deverão ser adquiridos de fornecedores homologados e atenderem integralmente as 
normas da ABNT e INMETRO/PROCEL, quando aplicável. Qualquer aplicação de 
material diverso deverá receber anterior aprovação da Concessionária Local, mediante 
todos os testes e recursos disponíveis e solicitados para avaliação.  
 
3 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1 - Os serviços objetos deste edital poderão ser executados em: avenidas, ruas, 
travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas e em qualquer outra área 
onde existam pontos de iluminação pública no Município de Gurinhatã. 
 
4 - RECURSOS DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES:  
4.1 - É de inteira responsabilidade da empresa contratada o treinamento, qualificação e 
recursos de mão de obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o 
cumprimento dos prazos e demais exigências do Edital e seus anexos, observando as 
quantidades mínimas necessárias.  
4.2 - É de responsabilidade também da empresa contratada o pleno cumprimento das 
leis e normas regulamentares na execução dos trabalhos e nas condições de 
segurança, cabendo exclusivamente à empresa contratada a responsabilidade por 
ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados 
ou prepostos, devendo atender integralmente o disposto neste edital e seus respectivos 
anexos e na legislação vigente.  
4.3 - A empresa contratada deverá manter Engenheiro Responsável pela execução 
contínua dos serviços, o qual deverá atender imediatamente às solicitações do 
Município.  
4.4 - Todas as Ferramentas necessárias e a serem utilizadas quando da execução de 
quaisquer serviços deverão estar sempre ao dispor do pessoal que executará tais 
serviços, jamais sendo aceita alegação de falta de ferramental disponível.  
4.5 - Os veículos necessários à perfeita execução de todo e qualquer serviço também 
serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada que deverá mantê-los, 
preferencialmente, no território de abrangência do município de Gurinhatã-MG.  
4.6 - As Instalações físicas para almoxarifado, guarda de veículos, ferramentas e 
equipamentos, acomodação do pessoal, escritórios etc. são de exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada e deverão obedecer as legislações e normas 
vigentes. 
 
5 – DO VALOR ESTIMADO: 
5.1 - Multiplicando-se os quantitativos envolvidos chegamos a um Valor Mensal 
Estimado para a este procedimento no valor de R$ 3.582,00 (três mil quinhentos e 
oitenta e dois reais).  
 
5.2 - O valor de referência mencionado no subitem 5.1 é o limite máximo para 
aceitabilidade das propostas a serem apresentadas. 
 
6 - CONTROLE DE QUALIDADE:  
6.1 - A empresa contratada se obriga, a partir da assinatura do contrato, a GARANTIR 
A QUALIDADE de todo e qualquer material aplicado no Sistema de Iluminação Pública 
do Município. Toda documentação solicitada nas etapas de Inspeção e Liberação farão 
parte do acervo do Município, de forma a garantir a rastreabilidade e o controle de 
qualidade. A qualquer momento o Município poderá requisitar amostras dos produtos 
para a realização de ensaios para controle da qualidade. Estes ensaios serão 
suportados exclusivamente pela Contratada. 
 
7. TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL:  
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7.1 - Todos os materiais retirados do sistema de iluminação pública serão 
transportados pela empresa contratada para o seu almoxarifado. A empresa contratada 
fará, às suas expensas, um pré-tratamento e acondicionamento dos mesmos. Esses 
materiais ficarão depositados em local apropriado, até que o Município indique a 
destinação final dos mesmos.  
7.2 - A triagem dos materiais será efetuada por mão de obra fornecida pela empresa 
contratada, sob orientação e fiscalização do Município.  
7.3 - As devoluções de materiais à Concessionária Local, quando for o caso, deverão 
ser acompanhadas da documentação legal pertinente, sendo que as guias de entrega 
deverão ser assinadas e carimbadas no seu verso por, no mínimo, um funcionário da 
Concessionária Local ou por pessoa por ela designada.  
7.4 - Os serviços de movimentação de carga, descarga, manuseio e transporte dos 
materiais entre o almoxarifado da empresa contratada, do Município e da 
Concessionária Local, observadas as datas e locais programados, serão de 
responsabilidade da empresa contratada.  
7.5 - Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à 
disposição do Município, com relatório de quantitativos e classificação atualizados e 
esta o usará segundo seus critérios, vontade e interesse.  
7.6 - A empresa contratada jamais poderá utilizar os materiais salvados para 
recomposição em serviços de Manutenção, salvo condições onde houver autorização 
prévia pelo Setor competente do Município.  
7.6 - Descarte de Materiais:  
7.6.1 - A empresa contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento, 
transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de 
Iluminação Pública de propriedade do Município. Estes materiais contaminantes, 
deverão ter sua destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente 
correta, feita por empresa credenciada por órgão ambiental oficial.  
7.6.2 - Ao final do processo deverá ser emitido um certificado de destinação do lote de 
materiais processados em nome do respectivo Município.  
7.6.3 - O projeto de recolhimento, armazenamento e destinação final destes materiais 
deverá ser desenvolvido e supervisionado por profissional com qualificação técnica 
superior pertinente a esta atividade, com emissão do respectivo Laudo Técnico.  
7.6.4 - A empresa contratada deverá utilizar para todos os efeitos a política reversa 
para materiais contaminantes retirados dos sistemas de iluminação pública, desde que 
atenda o item 7.6.2 deste Edital. 
8.1 - Operação e Manutenção Plena do Sistema de Iluminação Pública com 
Garantia de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública:  
8.1.1 - Consiste na Garantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, 
operação, manutenção das instalações, intervenções preventivas, corretivas, aplicação 
dos materiais com todos os serviços e reparos necessários.  
8.1.2 - Os Serviços de Manutenção preventiva e corretiva englobam todas as 
atividades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular e 
permanente do Sistema de Iluminação Pública do Município. Estes serviços podem ser 
descritos como:  
8.1.2.1 - A inspeção de rotina em todos os pontos de iluminação e a correção de não 
conformidades detectadas.  
8.1.2.2 - A revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez que nela for 
realizada qualquer intervenção.  
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8.1.2.3 - O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de 
emergência dentro dos prazos previstos.  
8.1.2.4 - O atendimento a solicitações para substituição de lâmpadas apagadas à noite 
ou acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a inconformidade, 
com revisão no circuito dentro dos prazos previstos.  
8.1.2.5 - Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede, seguindo instruções 
da Fiscalização, com descarte dos materiais nocivos ao meio ambiente.  
 
9 – DO VALOR ESTIAMDO: 
9.1 - Multiplicando-se os quantitativos envolvidos chegamos a um Valor Mensal 
Estimado para a este procedimento no valor de R$ 3.592,00 (três mil quinhentos e 
noventa e dois reais).  
 
9.2 - O valor de referência mencionado no subitem 9.1 é o limite máximo para 
aceitabilidade das propostas a serem apresentadas. 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 
CONVITE – 001/2018 

 

Processo nº ___/2018 Modalidade Carta Convite nº ___/2018 

Razão Social  CNPJ  

Prazo de Validade da Proposta  

Local e Data ___________________/___, ____ de _____________ de __ 

OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE 

GURINHATÃ, COM TOTAL DE 597 PONTOS. 

VALOR POR 
PONTO  

R$ ____ (______________________) 

VALOR MENSAL R$ ____ (______________________) 

VALOR GLOBAL 
PARA 09 (NOVE) 
MESES 

R$ ____ (______________________) 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do Proponente 
Carimbo da Empresa/Proponente 

 
Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do 

Edital do Convite supracitado e seus Anexos.  

 

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, 

tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, seguros, taxas, lucro, da infortunística do trabalho e responsabilidade 

civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, 

taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os 

custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, 

tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos 

caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.  

 
Obs: 
Utilizar papel com timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 
 

Por este INSTRUMENTO DE CONTRATO que entre si fazem, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE GURINHATÃ-MG., dotado de personalidade jurídica de direito Público, 
com sede administrativa na Prefeitura Municipal de Gurinhatã-MG, sito na Av. Getúlio 
Vargas, 925, Centro – CEP: 38.310-000 – Gurinhatã-MG, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, WENDER LUCIANO ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado nesta cidade à Rua Joaquim Severino da Silva, 140, Centro, CEP: 
38.310-000, Gurinhatã-MG.,  inscrito no CPF sob nº 849130536-04, RG MG-
421.230.240 SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, 
_______________________, neste instrumento, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente CONTRATO para 
Fornecimento de ________________________________ adiante discriminado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - O presente registro de preços decorre do processo licitatório, sob a modalidade de 
Carta Convite nº ______/2018, realizado em ____________, nos termos da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 10.520/02 e no que couber o Decreto Federal 
7.892/13 conforme consta do processo municipal nº. _____/2018.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 
 
2.1 - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, SOB 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ, SOMANDO-
SE 1.872 PONTOS. 
 
2.2 - Os serviços objetos deste edital poderão ser executados em: avenidas, ruas, 
travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas e em qualquer outra área 
onde existam pontos de iluminação pública no Município de Gurinhatã. 
 
2.3 - Os serviços, objeto deste contrato, serão executados em obediência ao Anexo do 
Edital Convocatório que passa a fazer parte integrante deste contrato, como se nele 
transcrito estivesse.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta do recurso financeiro do 
tesouro Municipal, alocado nos orçamentos vigentes, nas seguintes dotações: 
 
02.12.00.15.451.0005.1021 – Conservação Ampliação Rede Pública de Iluminação 
Pública -  3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 345.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
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4.1 - O valor global deste contrato é de R$ _______ (_________________), sendo o 
valor mensal de R$ ______ (_________). 

 
4.2 - Nos preços constantes do item 2.1 deste CONTRATO estão embutidos 
transporte, carga e descarga do objeto, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos 
e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, 
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 
 
4.3 - Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos 
termos da Lei Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a 
recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 
8.666/93 e ulteriores alterações. 
 
4.4 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do Município de 
GURINHATÃ-MG,  para justa remuneração da prestação dos serviços, poderá ser 
revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para 
recomposição dos preços contratados. 
 
4.5 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou menos, conforme o caso. 
 
4.6 - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os 
preços propostos e contratados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou 
diminuindo o preço contratado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou 
redução. 
 
4.7 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de 
apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de 
fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas 
anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, 
exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de 
fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas 
posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos 
documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições 
inicialmente avençadas. 
 
4.8 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela PREFEITURA, esta deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo 
da Municipalidade. 
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4.9 - Fica facultado a PREFEITURA, realizar ampla pesquisa se mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos parágrafos anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
 

4.10 - A CONTRATADA, quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores 
correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, 
relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o 
acolhimento do pedido de revisão. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da nota fiscal 
dos serviços prestados, devidamente atestados pelos órgãos contratantes.  
 
5.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a licitante 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer 
ônus para o Município. 
 
5.3. O pagamento será efetuado, através de transferência eletrônica ou ordem de 
pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente mediante a apresentação da 
nota fiscal. 
 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
 
5.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 
regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com as 
contribuições para a Previdência Social (INSS), Fazenda Pública deste Município e 
demais exigida em lei. 
 
5.6 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 
procedimento: 
 
I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e; 
 
II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento dos materiais, 
responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada do pagamento 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1 – Os serviços serão prestados pela contratada, conforme cláusula segunda.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 
 
7.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
 
I – Responsabilizar integralmente pelos produtos registrados solicitado pelo 
CONTRATANTE, arcando com todo prejuízo que a mesma vier a sofrer em decorrência 
prazo pactuado; 
 
II – Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
patrimônio do CONTRATANTE, ou a servidores desta ou a terceiros, decorrente de 
ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;  
 
III – Responder por todo o ônus, tais como salário, encargos sociais e legais, 
uniformes, impostos, seguro, vale-transporte e outros relativos aos seus empregados, e 
por quaisquer acidentes que possam a vir a ser vitimas seus empregados e seus 
prepostos; 
 
IV – Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação especifica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie 
forem vitimas os seus empregados ou terceiros no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles, ainda que acontecido em dependências do CONTRATANTE; 
 
V – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo de 
imediato as reclamações; 
 
VI – Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços, todas as 
condições que ensejarem a sua habilitação e qualificação no certame; 
 
VII - Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outrem; 
VIII - Não delegar ou transferir a execução desta ata de registro de preços a terceiros, 
sem prévia anuência do CONTRATANTE. 
 
IX - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação; 
 
X - Efetuar a entrega dos produtos, no prazo indicados pelo Departamento Municipal de 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta; 

7.2 - São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I – Proporcionar todas as facilidades a boa execução da ata de registro de preços; 
 
II – Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no fornecimento dos produtos para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 
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III – Fornecer por escrito às informações necessárias a entrega dos produtos, objeto da 
ata de registro de preços; 
 
IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 
 
V - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1 - Pela inexecução parcial ou total da ata de registro de preços, O CONTRATANTE 
poderá aplicar a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da intimação, as seguintes sanções, sem prejuízo da Rescisão Contratual: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multa de 2 % (dois por cento) sob o valor total da Contrato/Nota de Empenho; 
 
III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IV – 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item III; 
 
8.2 - Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automaticamente 
descontado do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de 
crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
inscrito como Dívida Ativa do Município de GURINHATÃ-Minas Gerais e cobrado 
judicialmente; 
 
8.3 - A CONTRATADA que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de registro 
de preços, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe 
será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será 
aplicada a multa de 2 % dois por cento) sob o valor da ata de registro de preços/Nota 
de Empenho, podendo o CONTRATANTE convidar a aceitar a ata de registro de 
preços as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e 
as mesmas condições da vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
9.1 - O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31/12/2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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10.1 - A fiscalização do cumprimento do objeto deste pacto ficará a cargo de servidor 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 - Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação da presente ata 
de registro de preços nos mesmos meios de publicação do edital, em obediência ao 
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
12.1 - Constituem motivos para rescisão da ata de registro de preços: 
 
I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais 
especificações e prazos; 
 
II – a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
 
III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
 
IV – a decretação de falência; 
 
V – a dissolução da sociedade; 
 
VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
 
VII – razões de interesse público; 
 
VIII – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
XI – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução da ata de registro de preços; 
 
12.2 - A rescisão do da ata de registro de preços poderá ser: 
I – Determinada unilateralmente e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos 
Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
 
II – Amigável, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso prévio e com 
antecedência; 
 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E CASOS OMISSOS 
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13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba - Minas Gerais, para dirimir eventuais 
dúvidas ou questões emergentes oriundas do presente Contrato. 
 
13.2 - Nos casos omissos serão aplicadas as regras da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios Gerais dos 
Contratos. 
 
E, por estarem de comum acordo, firmam o contrato em 03 (três) vias, juntamente e na 
presença de duas testemunhas idôneas. 

 
GURINHATÃ - MG, ____  de ___________________ de 2018. 

 
 

WENDER LUCIANO ARAÚJO SILVA 
PREFEITO 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª___________________________________ 
 
 
2ª________________________________________ 
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ANEXO III – TERMO DE RENUNCIA  

 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE GURINHATÃ 
 
 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 

 

     xxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinada, participante do 

Processo Licitatório ____/2018, na modalidade de CONVITE 001/2018, por seu 

representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 

pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de 

habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao 

prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos 

proponentes habilitados. 

 
 
   ______________, em _____/_____________/2017. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     Carimbo do CNPJ 
 
 
 

__________________________________________________ 
                               NOME DO REPRESENTANTE 
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ANEXO IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE GURINHATÃ 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° 

____________ e CPF sob n° ______________, a participar do procedimento licitatório 

n° ____/2018 sob a modalidade de CONVITE nº 001/2018, instaurado por este 

Município. 

 
  Na qualidade de representante legal da empresa xxxxxxxxxxxxx 

outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 

interposição de Recurso. 

 
 
   _________________, em _____/___________/2018. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     Carimbo do CNPJ 
 
 

______________________________________________________ 
    NOME DO REPRESENTANTE 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE GURINHATÃ 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

  Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente 

do Procedimento Licitatório Nº _____/2018, sob a modalidade CARTA CONVITE Nº 

001/2018, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
  __________________, em _____/____________/2018. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Carimbo do CNPJ 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
                                                 NOME DO REPRESENTANTE 
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ANEXO VI -  DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE 
 
 
______________________________________________________________________

___, (razão social na empresa)CNPJ Nº : _________________________ (n.º de 

inscrição) com sede na ___________________________,(endereço completo) 

 

por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da CARTA 

CONVITE 001/2018, DECLARA expressamente que: não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 

16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em cumprimento ao que determina o item 6.1.1.16 do referido Edital. 

 
 
__________________ , _________ de _______________ de 2018. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Carimbo do CNPJ 
 
 

______________________________________________________ 
                                                 NOME DO REPRESENTANTE 
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