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CHAMADA PÚBLICA 001/2021 – PROCESSO 056/2021 

 

CHAMADA PÚBLICA 

 

 

 O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, 

com sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento 

dos interessados, que fará CHAMAMENTO PÚBLICO para o objeto informado na cláusula 1 

deste Edital cuja direção e julgamento serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria 22.428/2021, com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 

8.666, de 21/06/93, e suas alterações, na Lei n.º 9.991, de 24/07/00, e suas alterações, e na 

Resolução Normativa da ANEEL n.º 556, de 18/03/13.   

  

1 - OBJETO E FINALIDADE 

1.1 - O presente Chamamento Público para celebração de Termo de Compromisso com 

empresa que comprove experiência em projetos de eficiência energética e enquadre-se nas 

atividades desenvolvidas por Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO, com o 

objetivo de elaborar, confeccionar, apresentar e executar projetos de eficiência energética na 

modalidade Turn-Key, incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, com base na Lei 

Federal 9.991/2000 na modalidade de fundo perdido, para representar o Município de 

Barbacena, perante chamada pública de projetos CPP, através de apresentação de projeto, na 

forma e nos termos de chamada pública de projetos, junto a concessionária CEMIG 

DISTRIBUIÇÃO S.A. 

 

2 - CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO 

2.1 - Para o cadastramento, as empresas interessadas não podem estar proibidas de participar 

do certame nos termos do item 2.2  e devem apresentar os documentos de qualificação previstos 

no item 5 e critérios de seleção do item 6. 

2.2 - Estão impedidos de participar do presente credenciamento: 

a) Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do 

art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

b) Empresa que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

c) Pessoas jurídicas cujos proprietários, administradores ou dirigentes exerçam cargos 

ou funções na Administração Pública Municipal. 

d) Pessoas jurídicas enquadradas no art. 9º da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

2.3 - As impugnações ao edital poderão ser efetuadas por qualquer pessoa até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data marcada para a abertura da licitação e pedidos de esclarecimentos em 

até 3 (três) dias úteis. 

 

3- PRAZO DE CREDENCIAMENTO 

3.1 - O presente edital de Chamamento Público será divulgado nos termos da lei e estará 

disponível aos interessados até 15/07/2021, no horário de 14:00 hs, cabendo às pessoas 

jurídicas interessadas comprovar o atendimento às exigências deste instrumento; 

3.2 - O Município de Barbacena-MG poderá,  a seu critério, prorrogar o prazo de 

credenciamento, com a devida publicação nos termos da Lei nº 8.666/93. 



 
 
 
 

 
 

  

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 

Telefone: (32) 3339-2026 

MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

4- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

4.1 – Pedido de credenciamento, conforme modelo do Anexo I;  

4.2 - Os interessados deverão protocolar os documentos relacionados no item 5 e critérios de 

seleção do item 6 deste Edital, no protocolo da Secretaria Municipal de Planejamento, localizada 

na Rua Baronesa Maria Rosa – 378 – Boa Morte, Barbacena – MG – Diretoria de Licitações, no 

prazo do item 3.1, em envelopes separados, lacrados e opacos, identificados por meio de 

etiqueta. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO 056/2021 - CHAMADA PÚBLICA 001/2021 

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO 056/2021 - CHAMADA PÚBLICA 001/2021 

ENVELOPE 02 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

5- DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

5.1 - Para o credenciamento, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de 

habilitação, no prazo consignado: 

5.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

5.1.1.1 – Declaração de Empresário Individual, no caso de empresa individual. 

5.1.1.2 – Documento de identificação com foto, de todos os sócios ou administrador(es);  

5.1.1.3 - Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) em vigor, acompanhado de todas as 

eventuais alterações contratuais, devidamente registrados no órgão competente, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, nos casos de sociedade por ações, 

acompanhada de documentos de eleição de seus administradores e de sociedade civil, 

prova da diretoria em exercício; 

5.1.1.4 - No caso de Cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata de 

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

registro civil de pessoas jurídicas da respectiva sede, bem como registro de que trata o 

artigo 107 da Lei nº 5.764/1971. 

5.1.1.5 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda - CNPJ/MF com CNAE correspondente a finalidade deste edital; 

5.1.1.6 –Comprovante de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do 

licitante; 

 

5.1.2          REGULARIDADE FISCAL: 

5.1.2.1 – Certidão negativa de débitos para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do interessado; 

5.1.2.2 – Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - Prova de regularidade relativa ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

5.1.2.3 - Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através da 

Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

5.1.3             QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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5.1.3.1 - Certidão negativa de pedido de falência da empresa, expedida pelo cartório distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 

 

5.1.4    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.1.4.1 - Apresentação de um atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando a execução anterior de projetos aprovados 

relativos ao objeto deste edital. 

 

5.1.5    DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

5.1.5.1 - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, nem menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; 

5.1.5.2 - Declaração do proponente, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, 

expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, nos 

termos do art. 97 da Lei Federal n.° 8.666/93; 

5.1.5.3 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas 

de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.  

5.1.5.4 – Possuir em seu quadro formal de funcionários, profissional com certificação CMVP 

(Certified Measurement and Verification Professional) da EVO (Eficiency Valuation 

Organization). Tal comprovação poderá ser feita mediante a apresentação de qualquer  

um dos seguintes documentos: 

 

a) Contrato Social; 

b) ficha de empregado; 

c) contrato de trabalho; 

d) registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

e) contrato particular de prestação de serviços; ou 

f) certidão do CREA. 

 

5.2 - Os documentos necessários apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados 

ou mediante apresentação dos originais. Não serão aceitos pedidos de credenciamento com a 

documentação incompleta; 

5.3 - A entrega da documentação acima estabelecida implica em manifestação de interesse no 

credenciamento, bem como na aceitação e submissão, independente de manifestação expressa, 

a todas as normas e condições deste Edital, bem como às diretrizes estabelecidas pelo 

Município de Barbacena - MG para a apresentação dos projetos junto à Cemig Distribuidora 

S.A.. 

 

6 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 - As empresas que atenderem às condições de habilitação, com a entrega dos documentos 

da cláusula 05, serão credenciadas pela Comissão Permanente de Licitação e passarão 

para a fase de seleção, pautada com base na tabela abaixo; 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

01 Projetos de eficiência energética aprovados dentro 1 ponto por projeto aprovado 
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de chamadas públicas do PEE/ANEEL, nos últimos 

3 anos (CPP’s 2018-2020). 

gerando um total 

máximo de 50 pontos 

02 Projetos de eficiência energética aprovados dentro 

de chamadas púbicas do PEE/ANEEL 

exclusivamente para iluminação pública, nos 

últimos 3 anos (CPP’s 2018-2020). 

1 ponto por projeto aprovado 

gerando um total 

máximo de 10 pontos 

03 Projetos de eficiência energética aprovados dentro 

de chamadas públicas do PEE/ANEEL 

exclusivamente na CEMIG, nos últimos 3 anos. 

3 pontos por projeto 

aprovado gernado um 

total máximo de 60 

pontos 

04 Engenheiro com certificação PMP (Project 

Management Institute) pertencente aos quadro 

da empresa. 

5 pontos por profissional 

gerando um total 

máximo de 10 pontos 

05 Engenheiro com certificação CMVP/EVO, 

pertencente aos quadros da empresa. 

1 ponto por Unidade de 

Federação, gerando um 

total máximo de 10 

pontos. 

06 Experiência em elaboração e aprovação de projeto 

de CPP no âmbito do PEE em diversas 

Unidades da Federação. Para cada Unidade 

da Federação abrangida será atribuída a 

pontuação equivalente. 

1 ponto por Unidade da 

Federação gerando um 

total máximo de 10 

pontos. 

07 Valores em Reais (R$) investidos em execução de 

projetos de CPP com recurso do PEE 

comprovados através de atestado de execução 

em conjunto a sua respectiva CAT 

A cada múltiplo de 

R$500.000,00 para um 

mesmo projeto, serão 

atribuídos 1 (um) ponto 

gerando um total 

máximo de 10 pontos. 

Não será permitida a 

soma de projetos de 

valor inferior a 

R$500.000,00 

 TOTAL 160 pontos 

  

6.2 - Como critério de desempate será adotado os seguintes critérios sucessivamente até que se 

defina o vencedor: 

 - Maior número na pontuação do item 03; 

 - Maior número na pontuação do item 02; 

 - Maior número na pontuação do item 01; 

 - Sorteio 

 

7 - FISCALIZAÇÃO 

7.1 - Fica sob a responsabilidade da Secretaria Muncipal de Obras Públicas – SEMOP a 

fiscalização dos serviços realizados pela credenciada, emitindo relatório das atividades 

desenvolvidas, nos termos definidos neste instrumento; 
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7.2 - A fiscalização dos serviços realizada pela SEMOP não exime a participante do 

cumprimento de suas obrigações legais e contratuais, bem como de sua responsabilidade pela 

qualidade do serviço prestado. 

 

8 - REMUNERAÇÃO 

8.1 - Não haverá destinação de recursos financeiros por parte do Município de Barbacena 

- MG. A remuneração do eventual credenciado estará condicionada ao sucesso da aprovação 

dos projetos perante à Cemig Distribuidora S.A., obedecendo-se aos critérios estabelecidos por 

regulamento através de Chamada Pública de Projetos Cemig. 

8.2 – O presente ajuste não gera para o Município de Barbacena qualquer vínculo de natureza 

trabalhista. 

8.3 – Não haverá nehum ônus para o Município, caso o projeto não seja aprovado pela 

Concessionária. 

 

9 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

9.1 - O presente termo terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse 

da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

9.2 - A sua execução será nos termos do cronograma físico aprovado pela Concessionária.  

 

10 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

10.1 - No dia 15/07/ 2021, às 14:00 horas, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos 

envelope, em sessão pública, na Diretoria de Licitação, sediada na Rua Baronesa Maria Rosa, 

nº 378, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, sob a garantia de acesso dos representantes 

credenciados, a todos os documentos. 

10.1.1 – Em decorrência da pandemia COVID-19, será permitida somente a participação de um 

representante por empresa. 

10.2 - Serão conferidos os documentos de habilitação e credenciados para a fase seguinte, os 

proponentes que atenderem aos requisitos do Edital.  

10.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações e proponentes presentes. 

 

11 - DA FASE DE SELEÇÃO   

11.1 – Após análise dos documentos previstos na cláusula 5, a Comissão Permanente de 

Licitação passará para a fase critérios de seleção da cláusula 6, apenas com as empresas que 

atenderem à habilitação. Nesta etapa, a empresa que apresentar maior pontuação conforme 

especificado na cláusula 06, deverá apresentar o projeto para representar o Município de 

Barbacena, nos termos da Chamada Pública da CEMIG, quando da abertura desta. 

 

12 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 

12.1 – Após divulgação do resultado do julgamento e vencidos os prazos recursais, a proponente 

vencedora será convocada para no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis assinar Termo de 

Compromisso, sob pena de decair do direito à celebração do termo, podendo assim ser 

convocadas as demais proponentes na ordem de classificação. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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13.1 - DA CREDENCIADA 

13.1.1 - Selecionada a empresa pela Comissão de Licitação esta deverá apresentar o projeto 

dentro dos prazos e exigências do edital da Chamada Pública da CEMIG e deverá se submeter 

às condições de contratação daquela empresa. 

13.1.2 - Deverão atender à correta especificação do objeto deste credenciamento e aos demais 

termos da Lei 8.666/93, bem como as disposições da CEMIG para o Programa de Eficiência 

Energética – PEE. 

13.1.3 – Caso o diagnóstico energético seja selecionado na Chamada Pública da CEMIG, 

executar em regime Turn-Key o projeto de eficiência energética, sempre respeitando os prazos 

da CEMIG. 

13.1.4 – A ESCO deverá assumir integral responsabilidade pela execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. 

13.1.5 – Após seleção da CEMIG a ESCO deverá recolher junto ao CREA todas as taxas 

referentes ao projeto e diagnóstico da empresa e dos responsáveis técnicos, em hipótese 

alguma o Município de Barbacena arcará com custos para emissão ou recolhimento de ART’s. 

13.1.6 – A ESCO é responsável por todas as condutas de seus subordinados, devendo retirar 

dos locais de serviços aqueles que demonstrarem conduta nociva ou incapacidade técnica. 

13.1.7 – Informar à Prefeitura Municipal de Barbacena qualquer irregularidade na prestação do 

serviço. 

13.1.8 – Responsabilizar-se por todas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e demais previstas na legislação, com relação ao seu quadro de pessoal. 

13.1.9 – Durante o prazo de execução todos os riscos e danos que venham a ser causados, 

inclusive em relação a terceiros, são de total responsabilidade da Contratada. 

13.1.10 – Responsabilidade integral  pelo fornecimento de todos os produtos, equipamentos, 

maquinários, utensílios, etc, necessários à execução dos serviços. 

 

RECOMENDAÇÃO: A Prefeitura de Barbacena recomenda que a empresa selecionada tome 

conhecimento plena do referido Edital da Chamada Pública de Projetos da CEMIG, quando da 

publicação do mesmo. 

 

13.2 - DO CREDENCIANTE 

13.2.1 - Obrigações conforme Lei 8.666/93 e modificações posteriores, LC 123/2006 e 

modificações posteriores; 

13.2.2 - Colocar à disposição da credenciada todas as informações necessárias à execução do 

projeto junto à CEMIG; 

13.2.3 - Acompanhar através da SEMOP – Secretaria Municipal de Obras Públicas todas as 

fases junto à CEMIG, inclusive emitindo relatórios das atividades desenvolvidas; 

 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará 

inadimplemento da credenciada, sujeitandos-se a mesmaàs sanções previstas na Lei 8.666/93 à 

saber: 

 a) Advertência escrita; 

b) Multa, na forma prevista neste Edital 

 c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, 

conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 
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 d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Municipal enquanto 

perdurarem os motivos 

 e) descredenciamento. 

14.2 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou à vista de sugestão do 

Município de Barbacena; 

14.3 - As multas não tem caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a credenciada da plena execução do objeto de credenciamento; 

14.4 - A aplicação da sanção de suspensão temporária e declaração de inidoneidade é de 

competência do Município de Barbacena, facultada a defesa da credenciada no respectivo 

processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista; 

14.5 - Se a credenciada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 

cumprir suas responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos 

prazos pretendidos; 

14.6 - O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à 

aceitação ou não dos motivos, podendo ou não, o Município averiguar em fase posterior a 

veracidade do fato; 

14.7 - A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de 

habilitação, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de 

Barbacena enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.8 – A inexecução total ou parcial do contrato ou instrumentos equivalentes, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, 

à aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 a) A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das 

necessárias medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre 

que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer 

instrumento equivalente, ou desatender as determinações da autoridade competente para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

 b) A pena multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados, 

pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos 

III e IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou 

instrumento equivalente; 

 c) A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com 

advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato; 

 d) A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 

intensidade, destina-se a punir as faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram 

prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 

14.9 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

exceder a 02 (dois) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 
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14.10 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de 

participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com 

eles celebrar contratos; 

14.11 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da abertura de vistas; 

14.12 – Decorrido o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da 

ação punida. 

14.13 – A multa prevista nesta cláusula será: 

 I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no 

cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o 

descumprimento dos prazos fixados para a entrega dos bens e materiais adquiridos, até o 

máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento total ou parcial 

da obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de 

Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela 

não executada; 

 IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os 

órgãos da Administração Municipal, por prazo legal, observados os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. 

14.14 – O valor correspondente a multa, após assegurado o direito de defesa e de recurso do 

contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo Município em decorrência da 

execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

14.15 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso 

tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma; 

14.16 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias 

previstas nesta cláusula, deverá ser recolhido junto à Secretaria Municipal de Fazenda, através 

de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme 

estipulado nos incisos I, II e III do item 13 desta cláusula; 

14.17 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para cobrança judicial. 

14.18 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a credenciada da plena execução do contrato. 

14.19 – Se a credenciada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 

cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando 

a alteração dos prazos pretendidos. 
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14.20 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a 

aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a 

veracidade do fato. 

 

15 – RECURSO 

15.1 – Será facultado aos licitantes, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 

posteriores: 

15.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação 

do ato ou lavratura da ata, nos seguintes casos: 

a) da habilitação ou inabilitação da licitante, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação; 

b) da classificação ou desclassificação das propostas, dirigido ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação; 

c) anulação ou revogação desta Chamada, dirigido ao Prefeito do Município de Barbacena; 

d) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Prefeito do Município de 

Barbacena.             

15.1.2 – representação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não couber 

recurso hierárquico. 

15.2 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade 

superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento dentro do prazo citado. 

15.3 – A interposição de recurso será comunicada às demais licitantes que poderão impugná-lo 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

15.4 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

            a) serem digitados e devidamente fundamentados; 

            b) serem assinados por representante legal da empresa; 

            c) poderão ser encaminhados por e-mail, desde que protocolados, os originais, na 

Diretoria de Licitações do Município de Barbacena, na Rua Baronesa Maria Rosa, 378, Boa 

Morte, Barbacena/MG. 

15.4.1 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos. 

15.4.2 – Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos quanto a habilitação ou 

inabilitação de licitante e julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, 

salvo se a autoridade competente, por razões de interesse público, motivadamente assim 

determinar. 

  

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - O credenciamento a que se refere este Edital não gera direitos subjetivos, sem a 

respectiva captação de recursos, podendo ser revogado por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou, anulado, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 

sem que caiba indenização, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93; 

16.2 - No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do Artigo 43 da Lei nº 8.666/93, a Comissão 

Técnica Especial ou Autoridade Superior, em qualquer fase do procedimento, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 
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16.3 - Os interessados habilitados receberão carta de credenciamento, que os permitirão 

apresentar os projetos na Cemig Distribuidora SA; 

16.4 - O presente procedimento de seleção não acarretará quaisquer ônus para o Município de 

Barbacena; 

16.5 - A participação na presente seleção implica a concordância tácita, por parte do 

interessado, com todos os termos e condições do presente Edital; 

16.6 - A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documntos apresentados em qualquer fase do procedimento. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassifcação. 

16.7 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Permanete de Licitação. 

16.8 - Para a solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste edital o foro compete 

é o da Comarca de Barbacena, com exclusão de qualquer outro. 

16.9 - Os avisos deste chamamento serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas e no 

Diário Eletrônico Oficial de Barbacena – EDOB. 

16.10 - O Município de Barbacena, poderá revogar o presente edital, no todo ou em parte, por 

convenência adminisitrativa e interesse público ou por fato superveniente, devidamente 

justificado; 

16.11 - Será descrendenciado à critério do Município a qualquer tempo, o credenciado que não 

mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso do contrato, bem como rejeitar 

qualquer cumprimento da obrigação assumida;  

16.12 - O credenciado responderá por danos causados diretamente ao Município e a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços prestados; 

16.13 - Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis no horário 

de 12:00 às 18:00, na Gerência de Licitação, situada na Rua Baronesa Maria Rosa nº 378, bairro 

Boa Morte, Barbacena – MG, ou pelo telefone (32) 3339-2026 ou pelo e-mail 

licitacao@barbacena.mg.gov.br.  

16.14 - São partes deste Edital; 

 Anexo I – Modelo de Credenciamento 

 Anexo II – Modelo de Declarações Diversas; 

 Anexo III – Minuta de Termo de Compromisso.  

 

 

   Barbacena,             de                           de 2021 

 

 

 

 

    José Aloísio Dias 

  Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
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ANEXO I 

 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 
CHAMADA PÚBLICA    001/2021   -    PROCESSO 056/2021          

 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone), vem manifestar interesse no credenciamento para 

elaboração de diagnósticos de eficiência energética e formatação de projetos para implantação 

do Programa de Eficiência Energética - PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL, através de apresentação de projeto e participação junto perante Chamada Pública da 

concessionária CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

– SEMOP, de acordo com este edital e anexos 

 

 

 

   ____________________, ____de _________de 2021 

 

 

 

   ________________________________________ 

Assinatura e carimbo do interessado 

Carimbo de CNPJ 

 

 

OBS: declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, 

especificações e demais critérios estabelecidos neste edital. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

CHAMADA PÚBLICA 001/2021 -  PROCESSO Nº 056/2021 
 

Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por 

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

de Identidade nº ........................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 

 

1 ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9854, de 27 

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

insalubre, não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

menor aprendiz a partir dos 14 anos; 

2     INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3     CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação; 

4    DECLARA, sob as penas da lei, que não pesa contra si declaração de inidoneidade, 

expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, nos termos do art. 

97 da Lei 8.666/93.  

 

    ____________________, ____de _________de 2021 

 

 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo credenciante ou seu representante legal. 
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ANEXO III   

MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

MINUTA DE TERMO DE COPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, 

Bairro Boa Morte, CEP: 36.200-000, Barbacena/MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Carlos 

Augusto Soares do Nascimento, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF sob o nº 104.655.416-66, 

portador da CI nº MG-1.729.74-24, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado em Barbacena/MG, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP, neste ato representado por seu Secretário Municipal, 

Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Decreto de 18.03.2021), brasileiro, casado, residente e domiciliado em 

Barbacena/MG, de ora em diante denominado, pura e simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa XX, 

com sede XX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XX, neste ato representada por XX, portador do RG nº XX, inscrito no CPF 

nº XX, residente e domiciliado XX, de ora em diante denominada pura e simplesmente EMPRESA SELECIONADA, 

tem entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO nº 056/2021 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições es que 

mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte: 

  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente insturmento a autorização do Município para que a empresa  elabore, confeccione e 

apresente projeto de eficiência energética em atendimento à Chamada Pública promovida pela concessionária de 

energia elétrica CEMIG, com base na Lei Federal nº 9.991/2000, na modalidade de fundo perdido, a título NÃO 

ONEROSO para o Município de Barbacena/MG, sendo que a empresa selecionada e desenvolvedora do projeto irá 

executá-lo posteriormente mediante contrato a ser firmado nos moldes da lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO SUPORTE LEGAL 

 

O presente Termo de Cooperação Técnica e regido pela legislação aplicável a matéria, bem como pelos encargos e 

condições previstos no Edital/Anexos da Chamada Pública nº 001/2021, no qual encontra-se estritamente vinculado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

 

3.1. Para a consecução do objeto pretendido não haverá desembolso financeiro por parte do Município de 

Barbacena/MG, sendo este executado de forma não onerosa para a Administração Pública Municipal, tampouco 

gera para o Município despesas referentes a seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, de 

segurança do trabalho e quaisquer outras decorrentes da execução. 
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3.1.1. Não haverá nenhum ônus para o Município de Barbacena, caso o projeto não seja aprovado pela 

concessionária CEMIG. 

 

3.2. A remuneração da empresa credenciada estará condicionada ao sucesso da aprovação do projeto perante à 

CEMIG Distribuidora S.A, obedecendo-se aos critérios estabelecidos por regulamento através da Chamada 

Pública de Projetos deflagrado pela CEMIG. 

 

3.3. Caso o projeto venha ser aprovado, este será executado posteriormente pela mesma após a formalização de 

contrato específico, nos moldes da lei nº 8.666/93 e alterações, em regime Turn-key, com inclusão de materiais e 

mão de obra. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO 

 

4.1. Todas as especificações do objeto, qualificação técnica e demais condições necessárias para o credenciamento 

e execução do projeto de eficiência energética na modalidade Turn-Key, com inclusão de materiais e mão de 

obra, serviço estão disciplinadas no Edital/Anexos, parte integrante do presente termo para todos os fins e 

efeitos de direito e obrigações. 

 

 

 

 

4.2. A inspeção e fiscalização pelo Município de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas – 

SEMOP, não isentam, tampouco pouco diminuem a responsabilidade da EMPRESA SELECIONADA quanto a 

qualidade e garantia dos serviços prestados. 

 

4.3. A EMPRESA SELECIONADA deverá emitira relatório das atividades desenvolvidas, nos termos do Edital/Anexos 

e presente Termo de Cooperação Técnica. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA SELECIONADA 

 

5.1. Deverá apresentar o projeto dentro dos prazos e exigências do Edital/Anexos da Chamada Pública a ser 

deflagrado pela CEMIG e deverá submeter às condições de contratação da referida concessionária. 

 

5.2. Deverá atender à correta especificação do objeto do credenciamento – Chamada Pública nº 

001/2021.Procedimento nº 056.2021 – e aos demais termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como às 

disposições da CEMIG para o Programa de Eficiência Energética – PEE. 
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5.3. Caso o diagnóstico energético seja selecionado na Chamada Pública da CEMIG, executar em regime de Turn-

Key o projeto de eficiência energética, sempre respeitando os prazos da CEMIG. 

 

5.4. Assumir integralmente a responsabilidade pela execução e eficiência dos serviços que efetuar. 

 

5.5. Após seleção da CEMIG, a empresa deverá recolher junto ao CREA todas as taxas referentes ao projeto e 

diagnóstico da empresa e dos responsáveis técnicos, em hipótese alguma o Município de Barbacena arcará com 

custos para a emissão ou recolhimento de ART’S. 

 

5.6. A empresa é responsável por todas as condutas de seus subordinados, devendo retirar dos locais de serviços 

aqueles que demonstrarem conduta nociva ou incapacidade técnica. 

 

5.7. Responsabilizar-se pelas despesas referentes a seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

de segurança do trabalho e quaisquer outras decorrentes da execução do projeto, inclusive quadro de pessoal, 

sendo certo que em hipótese alguma possa repassá-las ao Município de Barbacena nem responsabilizá-lo 

subsidiariamente, observada as disposições da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

5.8. A empresa credenciada assume inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e/ou 

prejuízos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, por seus empregados ou prepostos, inclusive 

em relação a Terceiros, seja por culpa ou dolo, estando o Município de Barbacena resguardado do direito de 

regresso, hipótese em que será compelida a responder exclusivamente pelos danos e prejuízos. 

 

5.9. Responsabilizar-se integral pelo fornecimento de todos os produtos, equipamentos, maquinários, utensílios, etc, 

necessários à execução do projeto. 

 

5.10. A empresa selecionada não pode ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto do 

presente ajuste, bem como os direitos e obrigações decorrentes, nem poderá ser executado em associação com 

Terceiros, salvo autorização prévia e por escrito do Município de Barbacena/MG com chancela da 

concessionária CEMIG, sob pena da aplicação de sanções administrativas, garantida a prévia defesa. 

 

5.10.1. A empresa a ser subcontratada a execução do projeto vencedor, observada as condições do Item 5.10 deverá 

ser de mesmo seguimento da empresa originariamente selecionada, sendo que a tal relação será por conta e 

risco desta.  

 

 

 

 

 

5.11. Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços objeto deste instrumento, o que inclui, mas não se limita a 

elaborar projeto de eficiência energética, apresentar em Chamada Pública de Projeto - CPP da CEMIG, executar 

em regime Turn-key o projeto caso aprovado pela concessionária em momento posterior. 
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5.12. Manter, durante toda a vigência do presente Termo de Compromisso, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação, regularização fiscal, qualificação econômico-financeira, bem 

como a qualificação técnica exigidas no Edital/Anexos da Chamada Pública nº 001/2021 – Procedimento 

Administrativo nº 056/2021, devendo comunicar imediatamente, qualquer alteração. 

 

5.13. Comprometer-se a não reutilizar os materiais que por ventura forem substituídos por solicitação da fiscalização. 

 

5.14. Executar o projeto selecionado nos termos do cronograma físico aprovado pela concessionária CEMIG. 

 

5.15. Respeitar, e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre o cumprimento do 

contrato em locais públicos. 

 

5.16. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho, no que 

couber. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

6.1. Acompanhar, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, todas as fases junto à 

concessionária CEMIG, inclusive emitindo relatórios das atividades desenvolvidas pela EMPRESA 

SELECIONADA, atestando realização do projeto. 

 

6.2. Fiscalizar a execução do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da EMPRESA SELECIONADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 

quaisquer danos, inclusive quanto a Terceiros, ou por irregularidades constatadas 

 

6.3. Colocar-se à disposição da empresa credenciada todas as informações necessárias à execução do projeto junto 

à CEMIG. 

 

6.4. O atraso ou omissão, por parte do Município de Barbacena no exercício dos direitos que lhe assistem na forma 

deste Termo, não poderão ser interpretados como renúncia a tais direitos e nem como aceitação das 

circunstâncias que lhe permitiram exercitá-los. 

 

6.5. Qualquer tolerância por parte do Município de Barbacena, no que tange ao cumprimento das obrigações 

assumidas, não importará, em hipótese alguma, em alteração, novação, transação ou perdão, permanecendo em 

pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, inclusive, exigi-las a qualquer tempo, enquanto perdurar a 

respectiva vigência. 

 

6.6. Arcar com as despesas de publicação do extrato do presente Termo de Compromisso, bem como dos termos 

aditivos que venham a ser firmados, em consonância com o art. 61 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  

 

7.1. O prazo de vigência do respectivo Termo de Cooperação Técnica respeitara o prazo de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por interesse da Administração Pública. 

 

7.2. Após a divulgação do resultado do julgamento e vencidos os prazos recursais, o presente Termo deverá ser 

assinado pela empresa selecionada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair do direito à 

celebração do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. A empresa selecionada deverá observar a data limite para apresentação do projeto junto a Chamada Pública 

promovida pela concessionária de energia elétrica – CEMIG. 

 

7.4. A EMPRESA SELECIONADA após a aprovação do projeto junto a concessionária deverá iniciar a execução do 

projeto diretamente ou ainda poderá subcontratar a etapa de execução a outra empresa de mesmo segmento, 

sob sua conta e risco desde que observadas disposições do Item 5.10 do presente termo. 

 

7.4.1. A EMPRESA SELECIONADA, caso opte por subcontratar a execução do projeto, observadas as disposições 

dos Itens 5.10 e 7.4 do presente termo, deverá ainda indicar, formalmente, à Administração Pública Municipal 

sua escolha, apresentando em anexo competentes documentos comprobatórios dos requisitos necessários 

perante a CEMIG. 

 

7.4.2. Caso a empresa indicada como subcontratada não integre os requisitos acima estabelecidos, está impedida de 

executar o projeto, competindo a empresa selecionada a nomeação de outra empresa que possua a 

documentação respectiva. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará inadimplemento da credenciada, 

sujeitando-a as sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e alterações, garantida a prévia defesa, a saber: 
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 I – advertência escrita; 

 II – Multa, na forma prevista neste Edital; 

 III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, conforme disposto no inciso III, do art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações; 

 IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos; 

V - descredenciamento. 

 

8.2. A pena de ADVERTÊNCIA deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas corretivas, 

a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a empresa descumprir qualquer obrigação 

contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou desatender as determinações da autoridade 

competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

 

8.3. As MULTAS, previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações, próprias para a punição por 

atrasos injustificados dos prazos estipulados, não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e 

não eximem a credenciada da plena execução do objeto de credenciamento. 

 

8.4. A pena de SUSPENSÃO temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como as faltas 

graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato. 

 

8.4.1. Na estipulção do prazo de SUSPENSÃO dos direitos da credenciada, que não poderá exceder àquele previsto 

em lei, deverá ser considerado o grau de coprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 

decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE e da 

PROPORCIONALIDADE. 

 

8.4.2. A pena de SUSPENSÃO dos direitos da credenciada impede-a, durante o prazo fixado, de participar de 

licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos. 
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8.5. A declaração de INIDONEIDADE da empresa, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se a punir 

as faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 

(DESCREDENCIAMENTO). 

 

8.6. Decorrido o prazo da declaração de INIDONEIDADE, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo 

deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punitiva. 

 

8.7. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito Municipal de Barbacena, 

garantido o contraditório e a ampla defesa da credenciada no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista. 

 

8.8. Se a credenciada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de cumprir suas 

responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência 

daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração dos prazos pretendidos. 

 

8.8.1. O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não dos 

motivos, podendo ou não, o Município averiguar em fase posterior a veracidade do fato. 

 

8.9. A proponente que fornecer declaração falsa relativa aos cumprimentos dos requisitos de habilitação, ensejar o 

retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 

Administração Pública do Município de Barbacena enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

8.10. A multa prevista nesta cláusula será: 

 

I – de 10% (dez por cento) do valor global do ajuste no caso de inexecução total da obrigação; 

II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação fixada e não cumprida, no caso de 

inexecução parcial da obrigação; 

III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de 

início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos prazos fixados para a entrega dos 

bens e materiais adquiridos, se for o caso, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela em atraso. O Município de 

Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste 

e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor correspondente à parcela não executada; 

IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o regular 

desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada com a pena de SUSPENSÃO do direito 

de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da Administração Municipal, por prazo legal, observados os 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
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8.11. O valor correspondente a MULTA, após assegurado o direito de defesa e de recurso, será descontado do 

primeiro pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente. 

 

8.12. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, caso tenha sido exigida 

garantia, o valor da multa será descontado da mesma, no que couber. 

 

8.13. Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a 

assinatura do presente instrumento, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas nesta cláusula, 

deverá ser recolhido junto à  

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação, conforme estipulado nos incisos I, II e III do Item 13 desta cláusula; 

 

8.14. O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para cobrança 

judicial. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA 

 

9.1. A execução do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA será acompanhada pela Secretaria Municipal de 

Obras Públicas – SEMOP, a qual providenciará as anotações, em registro próprio das ocorrências relacionadas 

com a sua execução determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas das autoridades 

competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

9.3. A fiscalização não exclui e nem reduz responsabilidade da credenciada, inclusive perante Terceiros, por 

quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do Município de Barbacena ou de 

seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

 

CLÁUSULA DEZ – DA APROVAÇÃO  
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A minuta deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA foi elaborada e aprovada pela Consultoria Geral do Município - 

CGM. 

 

CLÁUSULA ONZE – DO FORO 

 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Procedimento Administrativo nº 056/2021 – Chamamento 

Público nº 001/2021, regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, às quais também se 

sujeitam as partes que o celebram, elegendo-se o Foro da Comarca de Barbacena - MG, para as questões dele 

resultantes, ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justas e acordes, firmam as partes o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos. 

 

Barbacena(MG), ________ de ____________________ de ________. 

 

 

Carlos Augusto Soares do Nascimento  

Prefeito Municipal 

 

 

Jefferson Viana Valentim de Carvalho  

Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP 

 

 

EMPRESA CREDENCIADA 

TESTEMUNHAS: 

a)______________________________________________ 

   CPF nº 

b)______________________________________________ 

   CPF nº 
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