
 

 

 

 

 

 

  TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 043/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI 

 

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 realizar licitação de TOMADA DE PREÇOS para contratação por 

empreitada global de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria, conforme 

objeto informado na cláusula 1 deste Edital cuja direção e julgamento serão realizados por sua 

Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 22.428/2021, em conformidade com 

os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei municipal 4.239/2009 e 

as condições deste instrumento convocatório  

A sessão pública de julgamento será na Diretoria de Licitações, situada na Rua Baronesa 

Maria Rosa, 378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002, no dia 05/07/2021, 

às 14 horas e 00 minuto(s). sendo que os envelopes contendo a habilitação e proposta deverão 

ser entregues na mesma data, horário e local.  

ATENÇÃO: Tendo em vista as medidas emergenciais e de contenção decorrentes da pandemia 

COVID-19, as empresas interessadas no certame deverão enviar apenas 01 (um) representante 

para o certame. 

 

1 – OBJETO 

 1.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de consultoria visando adequar o Município de Barbacena à Lei 

18.030/2009 para o exercício 2023, com base na Resolução CONEP 01/2021 e posteriores 

exigências publicadas pelo órgão fiscalizador IEPHA/MG, conforme especificações e estimativa 

de quantitativo constantes no anexo III, minuta de contrato e projeto que fazem parte integrante 

deste presente edital. 

 1.2 – A licitação será na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global. 

 

2 – DOTAÇÃO 

A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

13.392.0021.2.338 – MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, AMPL. E PROT. DO PATRIMÔNIO 

ARTÍSTICO, HISTÓRICO E CULTURAL 

                 3.3.90.35 – Serviço de Consultoria (313) – Fonte 100 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 3.1 – Esta Licitação é exclusiva para empresas enquadradas como ME, EPP e MEI, 

regularmente estabelecidas no país, que tenha atividade econômica compatível com o objeto 

desta licitação e que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e que 

atenderem às condições de participação e habilitação estabelecidas neste Edital. 

 3.2 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 3.3 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais 

pertinentes. 

 3.4 – Não será aceita a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas, em atraso ou inadimplentes com o Município de Barbacena, 

Estado e União; 



 

 

 

 

 

 

b) Que estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e em liquidação; 

c) Em regime de subcontratação. 

 3.5 – As impugnações ao edital poderão ser efetuadas até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data marcada para a abertura da licitação pelos licitantes e até 05 (cinco) dias 

úteis quando se tratar de pessoa não participante da licitação. 

 3.5.1 – Serão aceitas impugnações por e-mail desde que os originais sejam protocolados 

diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido o prazo estabelecido nesta 

cláusula. 

  3.5.1.1 – As impugnações deverão observar os seguintes requisitos: 

a) serem datilografadas/digitadas e devidamente fundamentadas; 

b) serem assinada por representante legal da empresa; 

c) serem protocoladas junto à CPL do Município de Barbacena, na Rua Baronesa Maria 

Rosa, 378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002. 

 3.5.1.2 – Serão aceitas impugnações via e-mail ou qualquer meio eletrônico, desde que 

os originais sejam protocolizados diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido 

nesta cláusula. 

 3.5.2 – As impugnações interpostas fora do prazo indicado não serão conhecidas, mas 

poderão, a critério da Administração, ser consideradas como informações. 

  3.5.3 – Quaisquer questionamentos poderão ser enviados por e-mail e deverão respeitar 

o mesmo prazo do item anterior. 

 

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

  4.1- Até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital os interessados, através de 

representantes devidamente credenciados, deverão entregar à Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Barbacena os envelopes distintos, indevassáveis e colados, sob pena 

de inabilitação, contendo em sua parte externa os dados abaixo, na Rua Baronesa Maria Rosa, 

378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002, Barbacena/MG. 

4.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias simples, desde que 

acompanhadas dos originais para conferência pela comissão de licitação ou servidor da Diretoria 

de Licitações. 

 4.3 – Os envelopes entregues em local e/ou horário diferente não serão objeto de 

julgamento, não sendo permitida a participação de licitantes retardatários. 

  4.4 – Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das 

propostas, não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das propostas 

apresentadas, nem a participação de proponentes retardatários. 

 

5 – CREDENCIAMENTO 

 5.1 – Na sessão pública será realizado o credenciamento dos licitantes presentes, os 

quais deverão apresentar: 

a) cópia autenticada do documento de identificação com foto do representante; 

b) Carta de credenciamento, podendo ser usado modelo constante do Anexo I ou 

procuração pública ou particular que os habilitem a participar do certame e a responder pelo 

licitante; 

c) Cópia autenticada do ato constitutivo (estatuto social, acompanhado da ata de eleição 

dos sócios/contrato social e alterações/declaração de empresário individual, se for o caso); 

d) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro empreendedor individual, de enquadramento em um desses regimes, 



 

 

 

 

 

 

caso pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar n. 123 de 14/12/2006, 

conforme modelo constante no Anexo II deste edital. 

 5.1.1 – Fica vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de um 

licitante para itens idênticos. 

 5.2 – Caso o credenciado seja sócio ou dirigente da empresa é indispensável que se 

comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilitem a formular lances e praticar todos 

os demais atos inerentes ao certame, em nome da licitante. 

 5.3 – O preposto que se apresentar sem a competente carta de credenciamento estará 

impedido de assinar qualquer documento como representante da licitante, sendo-lhe facultado 

tão-somente participar do certame como ouvinte e nas mesmas condições de quaisquer outros 

interessados. 

 5.4 – Ninguém poderá participar da licitação representando mais de 01 (uma) licitante, 

como também não será admitido mais de 01 (um) representante para cada licitante; 

 5.5 – Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos 

previstos nos itens antecedentes, a indicação e/ou substituição do seu representante junto à 

CPL. 

 

6 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 6.1 – Será assegurado o tratamento diferenciado às ME’s e EPP’s, nos termos das Leis 

Complementares 123/2006 e 147/2014 e da Lei Municipal nº 4.239/2009. 

 6.2 – Caso haja equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP – MEI, que 

se encontrem na situação de Empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a oferta; 

  6.3 – A licitante devidamente enquadrada como ME e EPP, em conformidade com as 

Leis Complementares 123/2006 E 147/2014, deverá apresentar os documentos relativos à 

regularidade fiscal, na forma do Decreto Federal nº 8.538/2015; 

 6.4 – A não regularização das pendências, no prazo legal, implicará em decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula de sanções do edital 

e Lei nº 8.666/1993. 

 

7 – HABILITAÇÃO 

 7.1 – O envelope contendo a documentação abaixo descrita referente à habilitação do 

licitante deverá ser lacrado, contendo em sua face externa, além da razão social e endereço 

completo, os seguintes dizeres: 

  

 

ENVOLOPE Nº 1 - “DOCUMENTAÇÃO” 

PROCESSO Nº 043/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA 

 

 

 7.2 – O envelope deverá conter todos os documentos relacionados no Anexo IV deste 

edital. 

 7.3 – A não apresentação do Certificado de Registro Cadastral ou os documentos 

solicitados que comprovem atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, 

implicará na inabilitação do proponente para participar desta licitação. 

 7.4 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresentação de documentos exigidos e não 

inclusos no envelope de Habilitação 



 

 

 

 

 

 

7.5 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Diretoria de Licitações 

ou membro da Comissão Permanente de Licitação ou, ainda, publicação em órgão da Imprensa 

Oficial.  

 

8 – INABILITAÇÃO 

 81 – Serão inabilitados os licitantes que: 

a) deixarem de atender as condições de participação ou quaisquer das exigências deste 

Edital; 

b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou 

qualquer irregularidade. 

 8.2 – A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da 

fase de julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso; 

 8.3 – Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por 

motivos relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após a classificação dos interessados. 

 

9 – PROPOSTA  

 9.1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope separado, lacrado, indevassável, 

contendo em sua face externa e frontal, os seguintes dizeres: 

 

 

ENVOLOPE Nº 2 - “PROPOSTA” 

PROCESSO Nº 043/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA 

 

 

 9.2 – A proposta datilografada ou digitada em língua portuguesa, com tamanho de fonte 

não inferior a 10, em via única, datada, assinada por representante legal da licitante, sobre 

carimbo, e, ainda rubricada em todas as suas páginas e anexos, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva, que não dificulte a exata compreensão 

de seu enunciado, deverá conter: 

9.2.1 – Proposta, em moeda corrente do país, conforme modelo do Anexo VI; 

9.3 – Não serão aceitas as propostas enviadas via e-mail’s e similares. 

9.4 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, 

devendo fazê-la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações 

posteriores de cotações emitidas errôneas ou incompletas desta tomada de preços, sujeitando-

se às penalidades legais. 

9.5 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 

quanto aos preços, prazos, ou quaisquer outras condições que importem em modificações de 

seus termos originais, salvo as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes 

erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo das condições referidas. 

 9.6 – A proposta de preços deverá ser encaminhada na forma do modelo anexo a este 

edital. 

 9.7 – Os preços propostos compreenderão todos os custos diretos e indiretos e demais 

despesas necessárias à completa execução do objeto da licitação. Os preços devem ser cotados 

em moeda nacional, devendo incluir inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura incidam ou venham a incidir sobre o 



 

 

 

 

 

 

objeto licitado. Havendo divergência entre os preços unitário e global, prevalecerá o de menor 

preço. 

 9.8 – A licitante proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o 

Contrato, caso a empresa seja declarada vencedora do certame, contudo a ausência dessa 

informação não o desclassificará. 

 9.9 – Será desclassificada a proposta que fizer menção a qualquer correção ou 

atualização monetária e, ainda, aquela que condicionar as disposições não contidas neste Edital 

ou que sejam apresentadas de forma condicionada. 

 

10 – PAGAMENTO E PREÇO 

  10.1 - O valor máximo previsto para a presente despesa é de R$ 21.762,50 (vinte e um 

mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) 

10.2 - O pagamento será feito mensalmente, após 05 (cinco) dias úteis da efetiva 

prestação dos serviços e mediante completa instrução dos processos de pagamento junto à 

Diretoria de Administração Financeira (Tesouraria) da SEFAZ, contendo relatórios subscritos 

pelo gestor/fiscal do contrato e pelo titular da SEDEC. Os prazos são considerados após o 

recebimento de cada Processo de Pagamento devidamente aprovado pela Controladoria Geral – 

Agente SEFAZ. 

10.3 – O pagamento será efetuado pela Contratante, à licitante vencedora, através de 

depósito em conta no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. 

Caso a licitante vencedora não seja correntista deste estabelecimento bancário, o pagamento 

será realizado por ordem de pagamento através daquele banco. 

10.4 – Em caso de irregularidade na emissão de documento fiscal, o pagamento será 

efetuado somente a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

10.5 – Não será pago o serviço realizado em desacordo com as especificações que 

integram este edital. 

10.6 – A Contratada apresentará na Tesouraria da SEFAZ os originais das certidões 

negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, CNDT e Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal, válidas e regulares. 

 

 

11 – JULGAMENTO 

 11.1 – A abertura dos envelopes de habilitação e da proposta e respectivos julgamentos 

serão efetuados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Barbacena. 

 11.2 – A Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura da licitação no dia e 

hora estipulados no preâmbulo, na Diretoria de Licitações, na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, 

Bairro Boa Morte – Barbacena – MG – CEP 36.201-002, com a presença ou não dos licitantes. 

 11.3 – Apresentação da Carta de Credenciamento ou documento equivalente do 

representante da empresa, registrando-se seu comparecimento em Ata, mediante assinatura de 

cada um dos credenciados. 

 11.4 – Em seguida a Comissão Permanente de Licitação abrirá os envelopes relativos à 

habilitação, conferindo os documentos exigidos nesta Tomada De Preços. Os membros da 

Comissão Permanente de Licitação rubricarão cada documento, facultando aos representantes 

das licitantes fazê-lo. 

 11.5 – A Comissão Permanente de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá suspender 

a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados, 

na qual apresentará o resultado da questão em exame. 



 

 

 

 

 

 

 11.6 – Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamento definitivo dos recursos, se for o 

caso, ou pela renúncia expressa das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão Permanente de 

Licitação devolverá os envelopes de Propostas Comerciais das empresas inabilitadas, mediante 

termo em ata, cujos representantes retirar-se-ão da sessão, ou nela poderão permanecer 

apenas como ouvintes. 

 11.7 – Após a fase de julgamento da habilitação não caberá desistência de proposta de 

preços salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação; 

 11.8 – O julgamento das propostas dar-se-á na sequência do julgamento da habilitação, 

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

– MG – CEP 36.201-002, obedecido o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações. 

 11.9 – Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da 

licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

vedada a juntada de documentos não apresentados na ocasião oportuna. 

 11.10 – A Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, poderá solicitar 

parecer de técnicos pertencentes ao quadro de servidores do Município de Barbacena, ou ainda, 

de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar-se na decisão. 

 

12 – CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO  

 12.1 – Após a homologação desta licitação, a licitante vencedora firmará contrato com o 

Município de Barbacena de acordo com a Minuta de Contrato anexa e conforme as condições 

deste Edital. 

 12.2 – O contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração, com as devidas justificativas 

adequadas a esta tomada de preços. 

 12.3 – O contrato oriundo desta licitação vigerá até 31 de dezembro de 2021, para fins 

fiscais e financeiros, contados da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser substituído pelas 

dotações orçamentárias seguintes; 

 12.4 – A licitante contratada não poderá ceder o contrato total ou parcialmente a 

terceiros, sem prévia e expressa concordância da contratante. 

 12.5 – A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que 

possa comprometer a manutenção do contrato. 

 12.6 – A licitante vencedora terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para assinar o 

contrato, a contar da data da homologação da licitação. 

 12.6.1 – A recusa injustificada da licitante em atender o disposto no item anterior desta 

cláusula caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 

1% (um por cento) do valor da respectiva adjudicação, além de outras cominações legais. 

 12.7 – Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, quando a convocada não assinar 

o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado ao Município de Barbacena convocar 

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 

devidamente atualizados por índice oficial do governo, se for o caso, ou revogar a licitação. 

12.8 – Observado do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, a gestão do presente 

contrato será realizada pelo Diretor de Cultura, Desporto e Turismo, Sr. Alexandre Braga Soares. 



 

 

 

 

 

 

12.8.1 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades e a sua ocorrência não implica co-

responsabilidade do Município de Barbacena ou de seus agentes e/ou prepostos. 

12.9 – O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua 

assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. 

12.9.1 – O(s) contrato(s) somente poderá (ão) ser alterado(s) nos termos dos arts. 57 e 

65, da Lei Federal n.º 8.666 / 93. 

 

13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 13.1 – São obrigações gerais da Contratada, além daquelas estabelecidas no Edital, em 

seus anexos e no instrumento contratual: 

 13.1.1 – A Contratada deverá executar as atividades necessárias à realização dos 

objetivos deste Edital, nas condições e prazos estabelecidos e no nível de qualidade desejado, 

responsabilizando-se pelo pessoal técnico especializado, necessário a execução do Contrato. 

 13.1.2 – Orientar a Prefeitura Municipal de Barbacena, de maneira a atender os critérios 

exigidos pelo IEPHA/MG, conforme a Deliberação Normativa que estiver vigente à época. 

 13.1.3 – Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções do 

edital, quando recusar-se, injustificadamente, a realizar as entregas na forma e dentro do prazo 

estabelecido. 

 13.1.4 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 

assumidas, materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

 13.1.5 – Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pela 

CONTRATANTE ou pelo fiscal/gestor do contrato. 

 

 

 

 

14 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1 – Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto 

deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das 

normas e condições da contratação; 

14.2 – Fiscalizar a execução do objeto licitado, notificando o contratado eventuais 

irregularidades ou imperfeições indicando as melhores práticas e providências cabíveis; 

14.3 – Disponibilizar um veículo para que a contratada faça 01(uma) visita técnica ao 

município, com finalidade de executar os trabalhos de campo e fazer visita guiada aos bens 

tombados que estejam aptos a participar do programa do ICMS 2021 

14.3.1 – Ressalta-se que os custos de deslocamento ao município, hospedagem, 

alimentação e qualquer custo direto ou indireto inerente também a esta visita ficarão a cargo da 

Contratada. A prefeitura de Barbacena se responsabilizará por disponibilizar um servidor para 

acompanhar o representante apenas pela “Visita Guiada”). 

14.4 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no 

prazo estipulado; 

14.5 – Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Edital 

14.6 – Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da 

contratação; 

14.7 – Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas 

necessárias; 



 

 

 

 

 

 

14.8 – Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais 

penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa(Aplicar as sanções administrativas 

quando cabíveis e propor as medidas judiciais eventualmente necessárias à salvaguarda do 

interesse público); 

14.9 – Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva prestação dos serviços por meio do Fiscal / 

Gestor contratual e Comissão de Recebimento designada, quando estiver de acordo com as 

exigências do Edital, e proposta adjudicada. 

 

15 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

15.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 

ou bens, cabendo ao contratante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas 

as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 1993.  

15.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.  

15.1.2 – Independentemente de solicitação feita pelo fornecedor, o Gestor poderá a 

qualquer momento reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de 

pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 

preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será 

válido a partir da publicação no diário Oficial do Município de Barbacena.  

15.2 – Os preços alterados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 

mantidas as condições de pagamento fixadas neste edital.  

15.3 – Quando o preço de mercado se tornar superior ao contratado e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o gestor poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.  

 

16 – REAJUSTE 

  16.1 – Os valores constantes do contrato oriundo da presente licitação poderão ser 

reajustados anualmente mediante solicitação da parte interessada, de acordo com o índice 

publicado pela Fundação Getulio Vargas – FGV – ou Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE – que represente o menor valor acumulado no período, por simples apostila, 

nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

  16.1.1 – A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para 

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 

  16.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas 

nas Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

 

17 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

17.1 – Os custos com a execução do Objeto serão de responsabilidade exclusiva do 

licitante vencedor, sendo certo que a realização deverá ocorrer nas condições e especificações 

constantes na Resolução CONEP 01/2021 e posteriores alterações; 

17.2 – Após a emissão da Ordem de Serviço pelo setor competente, que será única, a 

contratada deverá apresentar à SEDEC, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sugestão 

de plano de trabalho dos serviços especificados neste Edital, com sugestão de cronograma dos 

serviços a serem executados mensalmente. 



 

 

 

 

 

 

17.3 – A entrega da presente contratação será realizada de forma integral,no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias anteriores do prazo final estipulado pelo IEPHA para o exercício de 

2023 que consta da Deliberação Normativa em vigor e posteriores alterações. 

17.4 – Após protocolar o trabalho no IEPHA/MG, conforme determinado pela Deliberação 

normativa em vigor, a empresa vencedora do certame deverá obrigatoriamente entregar a 

seguinte documentação ao Município de Barbacena, na Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo 

de Barbacena, situada na Praça Conde de Prados s/n Centro - Barbacena, MG, no horário das 

12 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira: 

a) 01 (uma) cópia impressa do volume entregue ao IEPHA/MG. 

b) 01 (uma) cópia em meio digital (CD ou DVD). 

17.5 – O resumo do trabalho se encontra relacionado por quadro, conforme determina o 

Iepha/MG, e está disponível no Anexo VII. 

 

18 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

18.1 – Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do 

objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 

18.1.1 – Provisoriamente, assim que concluída a devida prestação dos serviços, para 

efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações; 

18.1.2 – Definitivamente, em até 10 (dez) dias corridos a contar da entrega provisória, 

com a sua consequente aceitação, efetuada pelo Gestor contratual e pela Comissão de 

Recebimento legalmente instituída: 

18.1.2.1 – Após verificação da conformidade com as Especificações Técnicas e Objeto, 

constantes deste Termo de Referência, compatíveis com a efetiva Prestação de serviço e 

entrega dos produtos dela decorrentes. 

18.1.2.2 – Entregar os serviços de acordo com a Deliberação vigente do CONEP/IEPHA 

e posteriores alterações com o apoio de um servidor efetivo da Prefeitura Municipal de 

Barbacena, objetivando alcançar a pontuação mínima de 20 pontos. 

18.1.3 – Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 

Recebimento Definitivo (ou outro tipo de documento de caráter oficial), assinado por Gestor 

Contratual e Comissão designada, que pode ser substituído pelo “devido ateste” da Nota Fiscal; 

18.2 – O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil 

a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução. 

18.3 – Qualquer divergência na devida Prestação de serviço e entrega dos produtos dela 

decorrentes que estiverem fora das especificações solicitadas e nas determinações definidas na 

Ordem de Serviço, o(s) servidor(es) responsável(is) pelo recebimento terá (ão) autonomia para 

recusar parcial ou totalmente, conforme o caso. 

18.3.1 – A empresa será responsável pela devida correção do serviço dentro do prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da notificação realizada pela SEDEC; 

18.3.2 – Caso a correção não ocorra no prazo determinado, estará à contratada 

incorrendo em atraso e sujeita à aplicação das sanções legais pertinentes. 

 

19 – RECURSOS 

 19.1 – Será facultado à licitante, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores: 

 19.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 05 (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 tomada de preços, dirigido ao Chefe do Executivo 

Municipal; 

d) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo 

Municipal. 

 19.1.2 – Representação no prazo de 05 (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. 

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

prazo de 05 (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. 

 19.3 – A interposição de recurso será comunicada às demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

 19.4 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

a) ser datilografados/digitados e devidamente fundamentados; 

b) ser assinados por representante legal da empresa; 

c) ser protocolados junto à CPL do Município de Barbacena, na Rua Baronesa Maria 

Rosa, 378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002. 

 19.4.1 – Serão aceitos recursos via e-mail ou qualquer meio eletrônico, desde que os 

originais sejam protocolizados diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido 

nesta cláusula. 

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

 

20 – SANÇÕES 

 20.1 – A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia e 

contratos ou instrumentos equivalentes de fornecimento e aos contratos de prestação de 

serviços, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, 

garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei 

Federal 8666/93 e alterações posteriores. 

 I – advertência; 

 II – multa; 

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

a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

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

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 20.1.1 – 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. 

 20.1.2 – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos 

prazos estipulados no cronograma de execução, ou os prazos estipulados para a prestação dos 

serviços e fornecimentos, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de 

direitos, previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou 

instrumento equivalente. 

 20.1.3 – 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. 



 

 

 

 

 

 

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

poderá exceder a 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. 

 20.1.5 – 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. 

 20.1.6 – A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 

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

prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 

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

Municipal ou servidor por ele designado, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo 

processo administrativo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas. 

 20.1.8 – Decorridos 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. 

 20.2 – 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, parcelada ou total dos bens e materiais 

adquiridos na prestação do serviço ou fornecimento, 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 não superior a 2 (dois) anos, observados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 V – No caso de contrato de prestação de serviços a serem executados de forma 

contínua, sujeitos ao acompanhamento e fiscalização, aplicam-se as disposições contidas no 

número 1 desta cláusula. 

 20.2.1 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido 

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. 

 20.2.2 – 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. 

 20.2.3 – 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 à Fazenda Municipal, através de Guia de 

Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos itens 

I, II e III da cláusula 18.2;  



 

 

 

 

 

 

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

dívida ativa, para cobrança judicial. 

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

eximem a contratada da plena execução do contrato. 

 20.4 – Se a contratada 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. 

 20.5 – 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. 

 

21 – CONDIÇÕES GERAIS 

 21.1 – O preço proposto deverá ser líquido, não sendo consideradas quaisquer ofertas 

de vantagens não previstas neste Edital. 

 21.2 – A participação na licitação implica a aceitação integral deste Edital, ficando 

automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas. 

 21.3 – Estará ressalvado ao Município de Barbacena, por despacho motivado, 

devidamente fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em vigor. 

 21.4 – Fica assegurado ao Município de Barbacena o direito de anular esta licitação por 

motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba qualquer 

indenização aos licitantes. 

 21.5 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, de 

acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 21.6 – Os licitantes, no ato do recebimento dos valores devidos, deverão estar 

regularizados com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a existência de débito, inclusive 

ISSQN, junto à Secretaria de Fazenda antes da homologação desta licitação. Esta verificação 

será dispensada no caso de apresentação de Certidão Negativa de Débito expedida pelo 

Município de Barbacena. 

 21.7 – Fica expressamente vedada à apresentação de propostas alternativas, ficando a 

licitante que assim proceder sumariamente desclassificada. 

 21.8 – Caso haja divergência entre preço unitário e global, prevalecerá o de menor preço. 

 

22 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 22.1 – A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 

relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da 

punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 

 22.2 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas. 

 22.3 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 

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

 22.4 – A licitante contratada responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por 

danos causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização dos materiais ou 

equipamentos objetos desta licitação. 

 22.5 – A Comissão de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

 22.6 – O Município poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a 

segunda classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual 



 

 

 

 

 

 

original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este 

devidamente corrigido na forma deste edital. 

22.7 - Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais e, os demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através do diário eletrônico 

oficial do Município de Barbacena – www.barbacena.mg.gov.br 

 22.8 – São partes integrantes do presente edital: 

Anexo I – Modelo de Credenciamento; 

Anexo II – Modelo de Declaração de ME, EPP e MEI; 

Anexo III – Especificações 

Anexo IV – Documentação para Cadastro e Habilitação; 

Anexo V – Modelo de declarações diversas; 

Anexo VI – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo VII – Resumo do Trabalho 

 Anexo VIII – Termo de Referência 

Anexo IX – Minuta de Contrato 

 22.9 – Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Licitatório serão dirimidas em face da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Mais informações poderão ser feitos junto à 

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

MG – CEP 36.201-002, pelo telefone (32) 3339-2026, no horário das 12: às 18 horas ou pelo e-

mail licitacao@barbacena.mg.gov.br  

 

 

Barbacena, 17 de  junho  de  2021 

 

 

José Aloísio Dias 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barbacena.mg.gov.br/
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br


 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Através da presente, credenciamos o(a) Sr(a). ___________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ___________________ e do CPF nº ______________________, a 

participar da licitação promovida pela Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Barbacena, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o nº 004/2021, na qualidade de 

representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________, CNPJ ______________________, bem como formular 

propostas e praticar todo os demais atos inerentes ao certame. 

 

________________________, ____ de _____________ de 2021 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do dirigente da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(SOMENTE PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) 

 

 

 

   (NOME EMPRESA) __________________________, 

CNPJ__________________, com sede (endereço completo) 

_____________________________________, por intermédio de seu representante legal, para 

fins da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021, DECLARA expressamente, sob as penalidade 

cabíveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 

4.239/2009; 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não 

incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

   ________________,__________de_________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 043/2021 

ESPECIFICAÇÕES 

 
 

 
LOTE ÚNICO 

 

ITEM CÓD. QUANT. UNI. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

1 2000185 1 SV 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA - ICMS 

PATRIMONIO CULTURAL -- 

Contratação de empresa 

especializada na prestação de 

serviços de consultoria visando 

adequar o Município de Barbacena à 

Lei 18.030/2009 para o exercício 

2023, com base na Resolução 

CONEP 01/2021 e posteriores 

exigências publicadas pelo órgão 

fiscalizador IEPHA/MG. Escopo e 

detalhamento dos serviços a ser 

executados, no Termo de Referência.  

R$ 21.762,50 

 
 
 
 
 
  

 

ANÁLISE PELA SEDEC 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE  

___________________________________________ DATA ______/______/2021 

               ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPEDIÇÃO DO CRC E HABILITAÇÃO 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação de todos os sócios ou administrador; 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

03 – Cópia do CNPJ; 

04 – Cópia do cartão de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

 

REGULARIDADE FISCAL: 

05 – Certidão Negativa de Débito estadual do domicílio sede do licitante; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 

incluindo Contribuições Previdenciárias e de Terceiros; 

08 – Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação, expedida pelo cartório distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do licitante; 

11 – Balanço e demonstrações contábeis já exigíveis, devidamente registrada no Órgão 

competente ou Declaração de Imposto de Renda se for Optante pelo SIMPLES. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12 – As empresas participantes do certame devem apresentar um ou mais atestados fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante e de sua 

equipe técnica para desempenhar as atividades compatíveis com o objeto da licitação, conforme 

relação a seguir: 

12.1 – Realização de laudos de estado de conservação de conjuntos paisagísticos, arquelógicos 

e arquitetônicos; 

12.2 – Realização de laudos de estado de conservação de bens imóveis; 

12.3 – Realização de laudos de estados de conservação de bens móveis; 

12.4 – Realização de laudos de estado de conservação de núcleos históricos; 

12.5 – Realização de relatório de registro de patrimônio imaterial; 

12.6 – Realização de inventários de patrimônio histórico cultural material e imaterial 

12.7 – Realização de dossiês de tombamento de bens imóveis / estruturas arquitetônicas e 

urbanísticas e realização de dossiês de tombamento de bens móveis e/ou bens integrados 



 

 

 

 

 

 

13 – A equipe técnica da licitante participante do certame deverá ser composta de no mínimo um 

arquiteto e um historiador, com as seguintes especificações:  

13.1 – Arquiteto devidamente registrado no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

acompanhado de atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprove atuação em ICMS CULTURAL e na área de patrimônio cultural. O (s) 

atestado (s) deste profissional deverá (ão) ser acompanhado (s) da Certidão de Acervo Técnico 

emitida pelo CAU comprovando a realização de serviços de consultoria em ICMS Cultural, 

incluindo a realização de laudos de estado de conservação de conjuntos paisagísticos, 

arqueológicos e/ou arquitetônicos, de bens imóveis e de bens móveis tombados, assim como a 

realização de inventários de patrimônio histórico cultural material e imaterial; 

13.2 – Historiador com Diploma/certificado/declaração de graduação em história.Importante 

ressaltar, que o Historiador não detém Conselho de Classe, logo o mesmo poderá apresentar 

Atestado (s) de Capacidade técnica expedido(s) por Órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

privada, em que conste a área de atuação compatível e similares ao objeto desta licitação, 

comprovando atuação em ICMS CULTURAL e na área de patrimônio cultural, incluindo a 

realização de textos de caráter histórico documental para realização de dossiês e realização de 

inventários de patrimônio histórico cultural material e imaterial. 

13.3 – Comprovação similar para demais profissionais integrantes da equipe técnica 

(devido registro no Conselho de Classe e Atestado (s) de capacidade técnica). 

14 – A empresa licitante deverá comprovar, na data prevista para entrega das propostas, vínculo 

empregatício da equipe técnica com a empresa, ou seja, Contrato de Trabalho ou de qualquer 

outro documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação que rege a 

matéria. Quando se tratar de dirigente ou sócio da EMPRESA, tal comprovação será realizada 

de acordo com exigências (Habilitações) definidas em Edital Licitatório. 

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

15 – Declarações conforme modelo do Anexo V. 

 

Observação: 

- Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante 

apresentação dos originais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 PROCESSO Nº 043/2021 
 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por 

intermédio de seu representante legal, 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 9.854/99: 

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

emprega menor de dezesseis 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: que recebeu todos os 

documentos e informações, conhece e acata as condições para cumprimento das obrigações 

objeto da Licitação; 

4) Declaramos ainda que a empresa não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade mista, deste órgão 

celebrante 

 

 

Local e data 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021       PROCESSO Nº 043/2021 

 

Objeto: 
Identificação do licitante: 
Razão social, CNPJ, endereço completo, e-mail, telefone: 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

 

LOTE ÚNICO 

Item Quant. Unid. ESPECIFICAÇÃO 
Valor 

estimado 

   

 
CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO 
ANEXO III 

 

 

 

Obs. Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 
valores, quantidades, etc. estabelecidas neste edital. 
 
Local e data 

 
____________________________ 

 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – RESUMO DO TRABALHO 

 

17.5.1 – QUADRO 1 – GESTÃO: 

a) Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural: A contratada deverá 

orientar na implementação da política municipal de proteção ao patrimônio cultural e na 

organização, correção e montagem da pasta para ser enviada ao IEPHA/MG. A orientação para 

preenchimento de relatórios e análise da documentação produzida pelo Setor e Conselho 

Municipal de Patrimônio Cultural -COMPHA deverá ser avaliada, ao longo do ano, sempre que 

for enviada pela Prefeitura por meio eletrônico ou por correio, dentro dos prazos estipulados pela 

contratante. Caberá à Prefeitura de Barbacena a responsabilidade de: 

I.  Enviar a documentação que a contratante formulará e enviará ao município, assinada 

pelo Prefeito 

II. Executar 06 (seis) reuniões do Conselho no máximo a cada dois meses, enviando as 

atas para avaliação da empresa e, posteriormente, assinadas pelos conselheiros 

III. Executar as atividades determinadas pelo IEPHA/MG relativas a equipe técnica, 

atividades técnicas, monitoramento de bens protegidos, participação na gestão do FUMPAC, 

legislação e adesão a políticas estaduais) e preencher os relatórios correspondentes 

IV . O representante da Prefeitura Municipal deverá reunir-se com a contratante para a 

conferência final e rubrica dos trabalhos, conforme exigência do IEPHA/MG, em data próxima ao 

protocolo estipulado 

 b) Investimentos e Despesas Financeiras em Bens Culturais Protegidos: O Relatório 

de Investimentos deve comprovar a criação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio 

Cultural e a gestão de seus recursos, sendo que os investimentos deverão ser destinados aos 

bens culturais protegidos (tombados, registrados ou inventariados). Caberá à Prefeitura 

Municipal:  

I. Abrir a conta corrente referente ao Fundo, caso ainda não exista, e distribuir os 

recursos;  

II. Anualmente, aprovar na Lei Orçamentária Municipal dotação para o Fundo Municipal 

de Patrimônio Cultural;  

III. Transferir 100% do valor recebido pelo ICMS cultural na conta do fundo; 

IV. Investir, através do Fundo e de outras fontes de recursos desde que justificado, 100% 

do valor recebido pelo ICMS cultural, no ano de ação e preservação;  

V. Enviar a cópia da comprovação dos investimentos realizados com o recurso do Fundo 

e cópia mensal dos extratos bancários;  

VI. Separar, mensalmente, as cópias dos empenhos e notas fiscais dos gastos 

realizados, através do fundo em bens tombados, registrados e inventariados (os gastos em 

festas e eventos não poderão ser contabilizados, a não ser que seja para recriação de bem 

registrado).  

 17.5.2 – Quadro II – PROTEÇÃO 

a) Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural: O Inventário é um dos instrumentos 

de proteção do patrimônio cultural e consiste em uma das partes técnicas do trabalho. Depois de 

realizar um levantamento minucioso da área estudada, a contratante deve, em conjunto com a 

Prefeitura de Barbacena, registrar os bens culturais relevantes com o objetivo de preservar a 

memória e a produção cultural local. Para tanto, um técnico da contratante deve ir a campo 

objetivando diagnosticar, juntamente com Setor, o Conselho e a comunidade, estes bens 

culturais. Cabe a Prefeitura Municipal:  

I. Acompanhar, sugerir bens culturais e estar ciente e de acordo com o levantamento da 

área realizado;  



 

 

 

 

 

 

II. Disponibilizar material histórico, técnico, assim como bases cartográficas, quando 

existentes, para a equipe técnica;  

III. Providenciar a divulgação de cada etapa do inventário;  

IV. Viabilizar o acesso da equipe técnica às áreas e aos bens a serem inventariados.  

17.5.3 – Quadro III – SALVAGUARDA E PROMOÇÃO  

a) Laudos Técnicos do Estado de Conservação dos Bens Materiais Protegidos: Os 

bens culturais tombados municipalmente precisam de acompanhamento anual para verificar o 

seu estado de conservação e informar ao IEPHA/MG sobre o mesmo. Consiste em uma das 

partes técnicas do trabalho.  

I. Elaboração de laudo técnico sobre o estado de conservação referente a 07 (sete) bens 

imóveis tombados municipalmente: Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Acervo, Imóvel 

Pontilhão Dom Pedro II, Prédio do Antigo Fórum Mendes Pimentel, Prédio do Solar dos 

Andradas, Sede da Antiga Cadeia Pública de Barbacena (Casa de Cultura), Sepultura de 

Chrispim Jacques Bias Fortes e Sepultura de Honório Armond.  

II. Elaboração de laudo técnico sobre o estado de conservação referente a 01 (um) bem 

móvel tombado municipalmente: Acervo do Jornal Cidade de Barbacena.  

b) Relatório de Implementação das Ações e de Execução do Plano de Salvaguarda 

dos Bens Imateriais Protegidos (o Município não possui bens registrados 

municipalmente): Recebe pontuação relativa ao Registro Imaterial Federal: Roda de Capoeira.  

c) Programas de Educação para o Patrimônio Relação de procedimentos a serem 

documentados e informados sobre a implantação de programas e projetos de atividades 

de Educação Patrimonial: O processo como um todo deverá ser realizado pelos responsáveis 

da Prefeitura Municipal e a empresa será responsável por esclarecer duvidas, adequar as 

atividades à metodologia estipulada pelo IEPHA/MG e dar suporte técnico para a comprovação 

destas atividades, além da correção dos mesmos. Para elaboração do programa a Prefeitura 

Municipal deverá: 

I. Elaborar os relatórios relativos ao desenvolvimento da ação educacional ao setor de 

Patrimônio Cultural, às Escolas (adesão ao Mais Educação, inclusão no currículo escolar, corpo 

docente e demais servidores da comunidade escolar, ensino superior), aos Locais de Memória 

Coletiva, às Obras de conservação e restauração, fazer visitas guiadas. 

II. Enviar a comprovação das atividades de educação patrimonial para contratante, para 

que a mesma faça a revisão e acompanhamento ao longo da sua elaboração;  

d) Difusão do Patrimônio Cultural Materiais: e/ou produtos advindos das diversas 

áreas da atuação na preservação do Patrimônio Cultural, tais como publicações de pesquisa e 

intercambio de conhecimentos como livros, revistas, periódicos e afins; material didático, lúdico, 

midiático, gráfico e afins de Educação para o patrimônio cultural, como jogos, livretos, cartilhas e 

afins. O processo como um todo deverá ser realizado pelos responsáveis da Prefeitura Municipal 

e a contratante será responsável por esclarecer duvidas, orientar e dar suporte técnico para a 

comprovação destas atividades, além da correção dos materiais enviados pelo município. Para 

elaboração do programa a Prefeitura Municipal deverá : 

I. Elaborar o relatório com breve memorial descritivo do material/produto;  

II. Enviar a documentação que a contratante formulará e enviará ao município, assinada 

pelo responsável pela produção e/ou distribuição (Setor, Escola, e outros), informando data, local 

de distribuição, quantidade e assinatura do recebedor;  

III. Enviar amostra do material.  

É importante ressaltar que, em todo este processo, a empresa estará disponível para 

orientar a prefeitura de forma a atender os critérios exigidos pelo IEPHA/MG, conforme 

deliberação normativa vigente à época. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042/2021 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ n°17.095.043/0001-09, com sede na Rua 

Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, MG, 36.200-000, Barbacena/MG, neste ato representado por seu  

Prefeito Municipal, Carlos Augusto Soares do Nascimento, brasileiro, casado, servidor público, CPF nº 

104.655.416-66, Carteira de Identidade nº MG 17.297.424, residente e domiciliado em Barbacena/MG, 

através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, neste ato representada por 

sua Secretária Municipal Mara Cristina Piccinin de Souza, RG MG 10331484, CPF 034.918.846-75, 

brasileira, solteira, residente e domiciliada em Barbacena/MG. 

 

CONTRATADA: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de consultoria visando adequar o Município de Barbacena à Lei 18.030/2009 para o 

exercício 2023, com base na resolução CONEP 01/2021 e posteriores exigências publicadas pelo órgão 

fiscalizador IEPHA/MG, conforme termo de referência e demais anexos parte integrante do edital deste 

instrumento – Processo Licitatório nº 43/2021, Tomada de Preços nº 004/2021.  

 

1.2. A presente contratação será feita por tomada de preços do tipo menor preço global. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS E ANEXOS 

 

2.1 Para efeitos obrigacionais tanto o Edital/anexos quanto a Proposta nele adjudicada, todos os 

respectivos anexos, integram o presente contrato, valendo seus termos e condições em tudo que não 

conflitarem, sendo certo que as partes conhecem e aceitam na íntegra, tal como se aqui estivessem 

transcritos. 

 

2.2 O presente contrato se instruiu mediante a apresentação dos seguintes documentos: Ofício 

013/2021 (fl.02); Termo de Referência (fls. 05/11) ; Solicitação de materiais nº 80/2021 (fl.14); Cotação 

(fl.27); Relação dos itens do processo Administrativo (fl. 28); Dotações (fl.29); Declaração de Recursos 

Orçamentários nº 278/2021 (fl.31); Declaração de Recursos Financeiros nº 087/2021 (fl.32);  Ofício 

074/2021-SEPLAN pleiteando a autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito (fl. 33), sendo 

devidamente autorizado aos 03.05.2021; Portarias 22.414; 22.416; 22.424; 22.428; 22.429; 22.430; 

22.431; 22.432; 22.433; 4.434; 4.238; 007/2021; 22.427 e 22.428; Edital e anexos (fls.70/101).  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

 

3.1. Os custos com a execução do Objeto serão de responsabilidade exclusiva do contratado, sendo certo 

que a realização deverá ocorrer nas condições e especificações constantes na Resolução CONEP 01/2021 

e posteriores alterações. 



 

 

 

 

 

 

3.2. Após a emissão da Ordem de Serviços pelo setor competente, que será única, a contratada deverá 

apresentar à SEDEC, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sugestão de plano de trabalho dos 

serviços especificados no termo de referência, com sugestão de cronograma dos serviços a serem 

executados mensalmente.  

 

3.3. A entrega da presente contratação será realizada de forma integral, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias anteriores do prazo final estipulado pelo IEPHA para o exercício de 2023 que consta da Deliberação 

Normativa em vigor e posteriores alterações. 

 

3.4. Após protocolar o trabalho no IEPHA/MG, conforme determinado pela Deliberação normativa em 

vigor, o contratado deverá, obrigatoriamente, entregar a seguinte documentação ao Município de 

Barbacena, na Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo de Barbacena, situada na Praça Conde de Prados 

s/n Centro – Barbacena, MG, no horário das 12 às 18 horas, de segunda a sexta feira: 

a) 01 (uma) cópia impressa do volume entregue ao IEPHA/MG. 

b) 01 (uma) cópia em meio digital (CD ou DVD). 

 

3.5. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação 

será realizado da seguinte forma: 

 

3.5.1. Provisoriamente, assim que concluída a devida prestação dos serviços, para efeito de posterior 

verificação da conformidade com as especificações;  

 

3.5.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias a contar da entrega provisória, com a sua consequente 

aceitação, efetuada pelo Gestor contratual e pela Comissão de Recebimento legalmente instituída:  

 

3.5.3.  Após verificação da conformidade com as Especificações Técnicas e Objeto, constantes deste 

Edital, compatíveis com a efetiva prestação de serviço e entrega dos produtos dela decorrentes. 

 

3.5.4. Entregar os serviços de acordo com a Deliberação vigente do CONEP/IEPHA e posteriores alterações 

com o apoio de um servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Barbacena, objetivando alcançar a 

pontuação mínima de 20 pontos. 



 

 

 

 

 

 

 

3.5.5. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo (ou 

outro tipo de documento de caráter oficial), assinado por Gestor Contratual e Comissão designada, que 

pode ser substituído pelo “devido ateste” da Nota Fiscal. 

 

3.6 - O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem 

a ético-profissional, pela sua perfeita execução. 

 

3.7 - Qualquer divergência na devida prestação de serviço e entrega dos produtos dela decorrentes que 

estiverem fora das especificações solicitadas e nas determinações definidas na Ordem de Serviço, o(s) 

servidor(es) responsável(is) pelo recebimento terá(ão) autonomia para recusar parcial ou totalmente, 

conforme o caso. 

 

3.8 - A empresa contratada será responsável pela devida correção do serviço dentro do prazo máximo de 

15 (quinze) dias úteis a partir da notificação realizada pela SEDEC. 

 

3.9 - Caso a correção não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atraso e 

sujeita à aplicação das sanções legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

4.1. O preço total do presente contrato é o importe de R$ ...................... (......................), fixo e 

irreajustável para o período contratado, vale dizer, por 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do respectivo extrato. 

 

4.2. O pagamento será feito mensalmente, após 05 (cinco) dias úteis da efetiva prestação dos serviços 

e mediante completa instrução dos processos de pagamento junto à Diretoria de Administração 

Financeira (Tesouraria) da SEFAZ, contendo relatórios subscritos pelo gestor/fiscal do contrato e pelo 

titular da SEDEC.  

 

4.3. Os prazos são considerados após o recebimento de cada processo de pagamento devidamente 

aprovado pela Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

 
4.4. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, através de depósito em conta 

no Banco Itaú, devendo ser informado os dados necessários ao depósito. Caso à CONTRATADA não seja 

correntista deste banco, o pagamento será realizado por ordem de pagamento através do mesmo.  

 



 

 

 

 

 

 

4.5. Em caso de irregularidade na emissão de documento fiscal, o pagamento será efetuado somente 

a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado. 

 
4.6. Não será pago o serviço realizado em desacordo com as especificações que integram este edital. 

 
4.7. A CONTRATADA apresentará na Tesouraria da SEFAZ os originais das certidões negativas de 

débitos junto ao INSS, FGTS, CNDT e Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, válidas e regulares.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato, conforme DRO nº ...../..... (fl.....), correrão a expensas da 

seguinte dotação orçamentária e das que lhe substituírem em exercícios subsequentes: 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1 Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação da 

parte interessada, de acordo com o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, aquele que represente o menor valor acumulado no período, 

por simples apostila, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

6.2 A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa se referir. 

 

6.3 O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas Leis 

10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

7.1. Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao 

CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso l do caput do art. 65 da Lei 8.666/93. 

7.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica 

de seu impacto nos custos do contrato. 

7.3. Os preços alterados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as condições de 

pagamento fixadas no Edital. 

7.4. Quando o preço de mercado se torna superior ao CONTRATADO e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o gestor poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES  

8.1. DO CONTRATANTE 



 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de 

Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da 

contratação. 

 

8.1.2 Acompanhar, supervisionar, orientar, fiscalizar e avaliar as ações relativas à execução do presente 

contrato, de conformidade com a legislação pertinente e as normas da Administração Pública, 

informando a ocorrência de qualquer fato irregular cometido pela CONTRATADA que possa comprometer 

a efetiva consultoria e gestão atuarial no SEDEC. 

 
8.1.3 O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber os serviços em desacordo 

com o previsto neste instrumento e demais documentações contidas no processo licitatório nº 43/2021 – 

tomada de preços 004/2021, em especial termo de referência e especificações do serviço a ser prestado, 

ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a 

contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o 

disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas. 

 
8.1.4 Disponibilizar um veículo para que a CONTRATADA faça 01 (uma) visita técnica ao município, com 

finalidade de executar os trabalhos de campo e fazer visita guiada aos bens tombados que estejam aptos 

a participar do programa ICMS 2021. 

 
8.1.5 Ressalta-se que os custos de deslocamento ao município, hospedagem, alimentação e qualquer 

custo direto ou indireto inerente também a esta visita ficarão a cargo da CONTRATADA. A Prefeitura de  

Barbacena se responsabilizará por disponibilizar um servidor para acompanhar o representante apenas 

pela “Visita Guiada”. 

 
8.1.6 Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações 

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

permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo, inclusive, exigir o seu 

cumprimento a qualquer tempo. 

 

8.1.7 Efetuar o pagamento nos termos especificados na CLÁUSULA QUARTA do presente contrato, 

acompanhado da Nota Fiscal, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas. 

 

8.1.8 Rejeitar no todo ou em parte a prestação de serviços efetuados em desacordo com as condições, 

procedimentos, especificações contratuais, ficando as correções às custas da CONTRATADA. 

 
8.1.9 Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao cumprimento dos serviços, 

especificando o detalhamento necessário à sua execução, prestando informações, fornecendo os dados 

necessários para a realização do objeto, obedecendo ao layout previamente estabelecido pela contratada 

 
8.1.10 Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Edital. 

 
8.1.11 Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação. 

 
8.1.12 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.  



 

 

 

 

 

 

 
8.1.13 Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo o contraditório e a ampla defesa, aplicar as sanções administrativas quando cabíveis e propor 

as medidas judiciais eventualmente necessárias à salvaguarda do interesse público. 

 

8.1.14 O CONTRATANTE deverá prestar, em tempo hábil, quaisquer informações, esclarecimentos e 

instruções ou procedimentos necessários que possam vir a ser solicitados pela CONTRATADA 

relacionados ao presente contrato. 

 
8.1.15 Atestar na nota fiscal/fatura a efetiva prestação dos serviços por meio do Fiscal/Gestor contratual 

e Comissão de Recebimento designada, quando estiver de acordo com as exigências do Edital, e proposta 

adjudicada. 

 

8.1.16 Publicar o extrato do contrato, em consonância com a legislação pertinente, por extrato, no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Barbacena - e-DOB, conforme artigo 13, incisos X e XVIII da Lei 

Municipal nº 5.005 de 20.11.2019, correndo as despesas à suas expensas, com finco no § Único, art. 61 

da Lei nº 8.666/93. 

 

8.2 DA CONTRATADA 

 

8.2.1 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as 

obrigações sociais e salários dos empregados. 

 

8.2.2 Permitir e facilitar à Fiscalização do CONTRATANTE a inspeção dos serviços, em qualquer dia e 

horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados. 

 

8.2.3 Informar à Fiscalização do CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte. 

 

8.2.4 Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução 

de serviços em locais públicos. 

 

8.2.5 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no procedimento de licitação, devendo comunicar o CONTRATANTE imediatamente, qualquer alteração 

que possa comprometer a manutenção do contrato. 

 

8.2.6 A CONTRATADA 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, ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de ineficiências ou irregularidades cometidas na 

execução do contrato ou omissão, seja por culpa ou dolo, resguardando ao Município o direito de 

regresso, hipótese em que será compelida a responder por tais danos ou prejuízos. 

   

8.2.7 Responsabilizar-se pelas despesas referentes a seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, de segurança do trabalho e quaisquer outras decorrentes da execução do contrato que 

não tenham sido incluídas nos preços propostos, sendo certo que em hipótese alguma possa repassá-las 



 

 

 

 

 

 

ao CONTRATANTE nem responsabilizá-lo subsidiariamente, vedado onerar o objeto do contrato ou 

restringir sua regularização, conforme dispõe o art. 71, caput e parágrafo 1º da Lei 8.666/93; 

 

8.2.8 A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 

documentos fornecidos pelo CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do objeto contratado. 

Portanto, é vedada toda e qualquer utilização, divulgação, veiculação ou reprodução dos mesmos, para 

qualquer fim, durante a vigência do presente ajuste ou mesmo após o seu término, sob pena de 

responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente, salvo se houver 

prévia e expressa autorização do Município. 

 
8.2.9 Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas, materiais empregados, 

independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

 
8.2.10 Sujeitar-se à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções, quando recusar-se, 

injustificadamente, em realizar a entrega na forma e dentro do prazo estabelecido. 

 
8.2.11 Orientar a Prefeitura Municipal de Barbacena, de maneira a atender os critérios exigidos pelo 

IEPHA/MG, conforme a Deliberação Normativa que estiver vigente à época. 

 
8.2.12 Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 

indicando as medidas para corrigir a situação. 

CLÁUSULA NOVE – DA VIGÊNCIA 

 

Este Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal a 

partir da publicação do respectivo extrato, podendo ser prorrogado nos termos dos arts. 57 e 65 da Lei 

8.666, sendo certo que o pedido deverá estar acompanhado das devidas justificativas em prol do 

interesse público. No que tange aos créditos orçamentários, a dotação apresentada é valida até 

__/__/___, podendo ser substituída pelas dotações seguintes, se for o caso. 

 

DA CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

10.1  A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia e contratos ou 

instrumentos equivalentes de fornecimento e aos contratos de prestação de serviços, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia 

defesa, à aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 I – advertência escrita; 

 II – multa; 

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

Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

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

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 



 

 

 

 

 

 

10.2  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 CONTRATADA 

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. No caso de fornecimento, deverá ser comunicado ao Exmº. Sr. Prefeito 

Municipal através da Comissão de Recebimento de Materiais e pela Secretaria Municipal de Obras 

Públicas no caso de Serviços de Engenharia e Obras, e ainda, no caso de Serviços de outra natureza 

ou comuns pelo Secretário da pasta solicitante. 

 

10.3 A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos 

estipulados no cronograma de execução, ou os prazos estipulados para a prestação dos serviços e 

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

incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento equivalente; 

 

10.4 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; 

 

10.5  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; 

 

10.6 A pena de suspensão dos direitos da CONTRATADA impede-a, durante o prazo fixado, de 

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

celebrar contratos; 

 

10.7 A declaração de inidoneidade da CONTRATADA, sanção administrativa de máxima intensidade, 

destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse 

público de difícil reversão; 

 

10.8 A aplicação das sanções previstas nesta cláusula são de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo administrativo, no prazo de 

dez dias, contados da abertura de vistas; 

 

10.9 Decorridos 02 (dois) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua 

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

punida. 

 

10.10 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, parcelada ou total dos bens e materiais adquiridos na prestação do serviço ou 

fornecimento, 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. 

V. No caso de contrato de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, sujeito ao 

acompanhamento e fiscalização, aplicam-se as disposições contidas no “caput” desta cláusula. 

 

10.11 O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o 

direito de defesa e de recurso da CONTRATADA, será descontado do primeiro pagamento devido pelo 

Município de Barbacena em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente; 

 

10.12 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; 

 

10.13 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 à Fazenda Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação, conforme estipulado nos itens I, II e III do número 12.10 desta cláusula; 

 

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

cobrança judicial. 

 

10.15 As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 

CONTRATADA da plena execução do contrato. 

 

10.16 Se a CONTRATADA 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. 

 

10.17 O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação 

ou não dos motivos, podendo ou não o CONTRATANTE averiguar em fase superior a veracidade do fato. 

 

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1  Este contrato poderá ser rescindido, por notificação extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, com consequências indicadas no art. 80 do 

mesmo diploma legal, sem prejuízo das sanções previstas no Termo de Referência, Edital e contrato. 

 

11.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito a previa e ampla defesa. 



 

 

 

 

 

 

 

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.  

 

11.4 Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, 

concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de 

seu titular. 

 

CLÁUSULA DOZE -DA GERÊNCIA  

 

12.1 Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa Municipal nº 001/2017 de 29.03.2017, 

a execução do contrato gera gerida por ________________________________. 

 

12.2 O servidor designado como fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do Contrato, determinando à Contratada que tome providências necessárias à 

regularização das faltas ou defeitos observados, devendo solicitar a seus superiores imediatos decisões 

ou providências que ultrapassarem as suas competências. 

 

12.3 A fiscalização não exclui e nem reduz responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

Terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência não implica corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus agentes e/ou prepostos (fiscais). 

 

CLÁSULA TREZE – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

 

A minuta deste contrato foi aprovada pela Consultoria Geral do Município. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO 

 

O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Processo nº 043/2021, Tomada de Preços n° 

004/2021, 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, ________ de ____________________ de ________. 

 

 

Carlos Augusto Soares do Nascimento 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 



 

 

 

 

 

 

Mara Cristina Piccinin de Souza 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC 

CONTRATANTE 
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MUNICÍPIO DE BARBACENA – MG 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES              

 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:   

1) ______________________________________ 

CPF nº 

2) ______________________________________ 

 CPF nº         
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