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INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 006/2021 – PROCESSO Nº 058/2021 

 

CHAMADA PÚBLICA - CREDENCIAMENTO 

 

 

 

O Município de Barbacena, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº 17.095.043/0001-09, com sede na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, CEP 

36.201-002,, Barbacena- MG, através da Secretaria Municipal de Assistência Social,  torna público 

que receberá documentação das pessoas jurídicas, legalmente constituídos, para se habilitarem a 

futuras celebrações de termo de contratualização, destinado à realização de prestação de serviços 

de hospedagem.   

 

    1 - OBJETO 

1.1- O presente instrumento visa o Credenciamento, por meio de Chamamento Público 

para prestação de serviços de hospedagem, com alimentação, para mulheres vitimas de 

violência – eventualmente extensivo ao núcleo familiar- no âmbito deste Município, em 

conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, Lei 11.340/06 -  Maria da Penha, Lei Orgânica 

da Assistencia Social -LOAS nº 8.742 de 7/12/1993, Portaria 86 de 01/06/2020 Ministerio da 

Cidadania, as condições deste instrumento convocatório e Minuta de Contrato.  

 

    2- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1- As despesas decorrentes deste credenciamento correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias e das que lhes substituírem nos exercícios seguintes: 

08.122.0011.2.309 - Manutenção de ações da assistência social ; 

       3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ 679 – Fonte 100 

       Valor Previsto para 2021: R$ 40.000,00 

       Valor Previsto para 2022: R$ 20.000,00 

 

3 -  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 3.1- Poderão participar deste Chamamento e se cadastrar, as entidades públicas ou 

privadas com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas, com os seguintes requisitos: 

 3.1.1 -  Capacidade técnica; 

 3.1.2 -  Idoneidade econômico financeira;  

 3.1.3 -  Regularidade jurídico fiscal;  

 3.1.4 - Instituição que não tenha sofrido penalidade de suspensão ou declaração de 

inidoneidade por parte do poder Público;  

 3.1.5 -  Aceite expresso das exigências estabelecidas pelas normativas do direito 

administrativo;  

 3.1.6 - Não possuir sócios e diretores que sejam servidores públicos municipais da 

Prefeitura Municipal de Barbacena, nos termos do art. 9º da lei 8666/93. 

 3.1.7 -  Que satisfaçam as condições fixadas neste chamamento  e anexo. 

 3.1.8- Que não estejam sob processo de falência. 

 3.1.9 - Não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e qualquer de 

seus      órgãos descentralizados. 

 3.1.10 - Que estejam situadas no município de Barbacena/MG. 
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4. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 4.1- As pessoas jurídicas interessadas deverão protocolar na Diretoria de Licitações da 

Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAN, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, 

Bairro Boa Morte, Barbacena/MG, a partir do dia  23/07/2021, as 14:00 juntamente com toda a 

documentação exigida no presente Chamamento. 

 4.2- A Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria 22.428/2021 fará a análise de 

toda a documentação exigida e se reserva o direito de rejeitar qualquer pedido de habilitação, ou 

todos eles, fundamentadamente que não atenderem as normas deste Chamamento ou da legislação 

vigente. 

 4.3- As instituições deverão apresentar pedido de credenciamento conforme ANEXOS deste 

Chamamento. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO 

Conforme Anexo III do Chamamento 
 

6.   ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

6.1- Para habilitação o interessado deverá apresentar a documentação relacionada neste 

Chamamento, em envelope fechado, em uma via, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 

INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA Nº 006/2021 – PROCESSO 058/2021 

(NOME DO INTERESSADO) 

(ENDEREÇO/CNPJ) 

 

6.1.1- Os documentos deverão ser entregues na ordem em que foram exigidos.   

6.2- Constatada a falta de qualquer documento a Comissão de Licitação poderá facultar 

prazo não superior a 02 (dois) dias úteis para complementá-la, sob pena de inabilitação. 

6.3- Caso o documento faltante seja emitido pelo Município de Barbacena ou qualquer de 

seus órgãos, poderá a Comissão de Licitação encaminhar documento solicitando informações, 

desde que o interessado tenha tempestivamente protocolizado seu requerimento. 

6.4- A Comissão de Licitação não receberá documentos encaminhados de forma diversa do 

estabelecido neste Chamamento. 

6.5- Os atos de que tratam esta cláusula serão lavrados em ata a ser redigida pela 

Comissão de Licitação assinada por todos os presentes, inclusive os proponentes, ao que se 

encerrará a reunião. 

 

     7.   EXAME DOS DOCUMENTOS 

7.1- Após o recebimento dos documentos, a Comissão de Licitação se reunirá para análise da 

documentação apresentada. 

        7.2- A Comissão, julgando necessário, poderá solicitar parecer especializado de qualquer 

órgão Municipal ou Estadual ou Federal para subsidiar suas decisões, não só para o exame de 

documentos jurídicos fiscais e econômicos, mas também para avaliação da qualificação técnica e 

operacional. 

 

     8.   INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

8.1- Será indeferida a habilitação das pessoas jurídicas: 
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8.1.1- Que pretendam prestar serviços em especialidades que não forem pertinente ao 

seu ramo de atividade, expresso nos documentos de constituição da empresa ou entidade; 

8.1.2 - Que deixarem de apresentar, no todo ou em parte, a documentação solicitada, ou 

que tenha apresentado documentos com data vencida; 

8.1.3-  Que estejam com falência decretada; 

8.1.4 - Que tenham sido declarados inidôneos; 

8.1.5 - Que estejam impedidos de contratar com o Município; 

8.1.6 - Que não cumpram o disposto no Art. 9, III da Lei 8.666/93; 

8.1.7 - Que não apresentarem a documentação complementar no prazo estabelecido pela  

Comissão; 

8.1.8 -  Que não possuam alvará sanitário. 

 

   9.   DECISÃO DA COMISSÃO 

9.1- Após a análise da documentação, a Comissão habilitará todas as entidades que 

apresentarem impreterivelmente toda a documentação solicitada neste Chamamento , sendo 

registrada em ata e anexada aos autos do processo administrativo próprio. 

9.2- Todas as decisões da Comissão serão publicadas no órgão oficial do Município. 

9.3- Será habilitado para os procedimentos o interessado que obtiver parecer favorável da 

Comissão Permanente de Licitação e devidamente homologado pelo Chefe do Executivo Municipal. 

9.4- O deferimento do pedido de habilitação e alterações posteriores não constitui 

compromisso de contratação pelo Município. 

9.5- A instituição já credenciada poderá renovar o credenciamento bastando, para isso, 

atualizar os documentos vencidos. No caso de assinatura do instrumento de contratualização, será 

obrigatória a renovação dos documentos com validade vencida, sob as penas da Lei.  

9.5.1 - A atualização da habilitação poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo interessado, 

bastando para isso que apresente documentação comprovando a alteração solicitada. 

9.6- O Município de Barbacena, após parecer dos setores competentes poderá a qualquer 

tempo, garantida a prévia defesa, alterar, suspender ou cancelar o credenciamento de qualquer 

prestador de serviço que deixar de atender as  condições  jurídicas,  fiscais,  econômicas,  

financeiras  ou  técnicas  e  demais condições que originaram sua habilitação ou ainda que venham 

a incorrer em qualquer das condições impeditivas para habilitação discriminadas neste 

Chamamento, após homologação pelo Chefe do Executivo Municipal. 

 

    10- CONTRATO 

10.1 – Após a ratificação deste instrumento de chamamento público, e a comprovação da 

regularidade dos documentos solicitados, as empresas credenciadas firmarão contrato com o 

Município de Barbacena, que incluirão as condições estabelecidas neste Chamamento, Minuta de 

Contrato e nos demais anexos, além de outras fixadas na proposta credenciada e necessárias à fiel 

execução do objeto licitado. 

10.2- As credenciadas terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura do contrato. 

10.3- O instrumento de contratualização a ser assinado se submeterá as disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações.  

10.4- As credenciadas deverão manter, durante toda a vigência do contrato, em 

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

devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 
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10.5- Observado o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, a gestão e fiscalização do contrato 

serão realizadas pela Chefe da Vigilancia Socioassistencial,  Valéria Martin Campos  

       10.5.1 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da credenciada, 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. 

        10.6 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e até 31 de dezembro de 

2021, para fins financeiros e fiscais. 

        10.7 – O contrato poderá ser alterado nos termos do art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. 

        10.8 – As credenciada não poderão ceder o contrato total ou parcialmente a terceiros, sem 

prévia e expressa concordância da contratante. 

  

11 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

          11.1 -  Os serviços serão prestados nas dependências da credenciada, que deverá fornecer 

todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária à realização dos serviços, 

contemplando todas as exigências deste Edital;  

           11.2- O hotel, pousada ou estabelecimento congênere deverá apresentar boas condições de 

uso, ser adequado à utilização a que se destina, possuir fácil acesso, ser próximo  a corredores de 

transportes coletivos municipais, fornecendo Serviço de Hospedagem com refeições (café da 

manhã, café da tarde, almoço e jantar), à Mulheres Vítimas de Violência eventualmente extensivo 

ao núcleo familiar; 

11.3 - O hotel, pousada ou estabelecimento congênere deverá atender todas as exigências 

apontadas pelo  Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, solicitação e 

autorização do Setor responsável pela Política Municipal de Assistência Social – CREAS e deverá 

fornecer o  atendimento em sigilo e privacidade;   

         11.4- O  abrigamento será fornecido às mulheres  e eventualmente extensivo ao núcleo 

familiar, encaminhadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, pelo Ministério 

Público ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 

           11.5- A autorização para hospedagem se dará após verificação da real necessidade pelo 

Setor responsável pela Política Municipal de Assistência Social, sendo que as diárias/hospedagens 

serão liberadas a partir da Ordem de Serviço emitida pelo Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS);  

           11.6 - Os serviços ofertados deverão incluir:  

           11.6.1 -  Hospedagem com acolhimento qualificado e humanizado para dar suporte à 

população encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social com a necessidade de 

acomodação, alimentação, banho e orientações de locomoção mediante as seguintes condições: 

           11.6.2 - . Adequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050 para melhor acomodação 

de hóspedes com mobilidade reduzida; 

        11.6.3 -  Espaço de refeitório, dentro das normas de higiene e qualidade, devendo oferecer 

obrigatoriamente café da manhã, café da tarde, almoço e jantar para as Mulheres Vítimas de 

Violência e eventualmente extensivo ao núcleo familiar, com dieta equilibrada, balanceada, nutritiva 

e suficiente; 

         11.6.4 -  Sanitários individualizados por quarto, ou separados por sexo, devidamente 

adaptado para acessibilidade NBR 9050, limpos e higienizados durante toda a permanência dos 

usuários; 

          11.6.5 - . Dormitórios individualizados, salvo se necessário também o acolhimento do 

núcleo familiar ascendente, descendente, irmão ou terceiro ao qual se estenda a condição de 

vítima de violência, que poderão ser em quartos duplos, triplos ou coletivos com o devido respeito 

a privacidade.  
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          11.6.6 -  Oferta de TV e acesso à internet para todos os hóspedes de forma irrestrita; 

          11.6.7 - Equipe em quantidade e qualidade suficientes para apoio aos hóspedes 24 horas 

por dia, todos os dias da semana, devendo apoiar e controlar embarque e desembarque dos 

hóspedes, orientações sobre acesso aos serviços, oferecer, se necessário, cadeira de rodas, 

cadeira de banho, acolhida humanizada, garantia de roupa de cama e banho devidamente 

higienizadas nas normas de hotelaria vigentes; 

  11.7 – Cada integrante da família encaminhado para hospedagem  corresponderá ao 

pagamento de uma diária de uma pessoa, multiplicados por quantos forem os dias de 

permanência.  
   

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 - Fornecer a hospedagem em perfeitas condições para o fim que se destina, em estrita 

observância das especificações de sua proposta, atendendo-se ainda às condições de limpeza, 

asseio, conservação e pintura; 

           12.2 - Estar e manter todas as instalações em pleno funcionamento no momento da 

assinatura do contrato para inicio das atividades;  

           12.3– Quando da solicitação dos serviços, a contratada deve se responsabilizar pelas 

seguintes atividades, as quais já deverão estar no preço do serviço: 

           12.3.1 -  arrumação do ambiente; 

           12.3.2 - disponibilização de todos os serviços a que o hospede tem direito; 

           12.3.3- verificação, preparação disponibilização e acompanhamento dos recursos 

necessários para atender ao hospede portador de necessidades especiais, incluindo nesse quesito 

a existência  de elevadores ou rampas para facilitar o acesso a pavimentos e evitando-se o uso de 

escadarias;  

            12.3.4 -Apresentar condições de execução do serviço de hospedagem de acordo com as 

normas técnicas do setor hoteleiro nacional e vigilância sanitária, fornecendo os devidos certificados 

e/ou alvarás pertinentes à prestação do serviço no que couber, por exemplo Alvará Sanitário e 

documentos correlatos; 

           12.3.5 -  Atender com presteza às solicitações dos hóspedes no que diz respeito aos 

serviços. 

      12.3.6 - Prestar todo o apoio necessário, recados, orientações diversas, para que a estadia 

seja a melhor possível, tendo em vista a situação de vulnerabilidade dos usuários. 

           12.4 Apresentar dados de entrada e saída do(s) usuário(s) em utilização do serviço, com 

identificação em documento oficial de ambos;  

           12.5 - Computar as diárias de forma individualizada. Cada integrante da familia, 

encaminhado para hospedagem, corresponderá ao  pagamento de uma diária de uma pessoa, 

multiplicados por quantos forem os dias de permanência .  

 12.5.1 – A cobrança poderá ser reduzida , correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor da diária, em se tratando de crianças de zero a doze anos;  

           12.6 - Apresentar fatura mensal dos serviços com detalhamento do profissional da Secretaria 

de Assistência Social, solicitante da hospedagem, com data e hora da solicitação; 

           12.7 - Permitir a vistoria do imóvel pela equipe do CREAS; 

           12.8- Manter telefone e profissional responsável por atender às demandas da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Barbacena 24 horas por dia, todos os dias da semana; 

          12.9 - Manter todas as condições de aceitabilidade das propostas, atendendo às exigências 

do Chamamento;  

          12.10 -  Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, deverão estar regularizados com a Fazenda Municipal, devendo ser verificada a 
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existência de débito, inclusive ISSQN, junto a Secretaria Municipal de Fazenda antes da assinatura 

do Contrato, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer sua manutenção;  

          12.11 -  Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter em dia as obrigações sociais e salários dos empregados; 

          12.12-  Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

          12.13 - Apresentar quitação ou recibo de pagamento com discriminação de importâncias, 

pagas pela Contratante, para efeitos do acompanhamento da regularidade jurídica e fiscal; 

          12.14-  Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento 

de ordem jurídica capaz de colocar em risco a contratação, ou, caso exista algum impedimento, 

prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para fins 

de avaliação por parte da Contratante; 

          12.15 - Informar à Contratante quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a 

apresentação da documentação correspondente; 

          12.16 -   Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir o fornecimento do serviço, no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação. 

 

13.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

            13.1 -  - Emitir nota de empenho em favor da Contratada; 

            13.2  – Pagar diretamente as despesas ordinárias da contratação;   

            13.3 – Fiscalizar e conferir os serviços executados atestando toda a documentação 

comprobatória do serviço prestado; 

            13.4 - Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das 

autorizações de fornecimento e acompanhamento de faturas, empenhos e pagamentos; 

            13.5 - Efetuar o pagamento após apresentação da fatura correspondente, no valor da 

Hospedagem, devidamente atestada pelo gestor do contrato.  

            13.6 Estar em consonância com o disposto na Lei nº 8.666/93;  

            13.7 Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do 

fornecimento e na execução dos serviços; 

            13.8 -   Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos 

legais. 

 

14 – PAGAMENTO E PREÇO 

14.1 – O preço máximo definido para o presente processo licitatório é de R$60.000,00 

(sessenta mil reais). O preço máximo aceitável por unidade encontra-se discriminado no Anexo 02 

deste chamamento; 

          14.2 – Pagamentos á vista,  após 05 (cinco) dias uteis da efetiva prestação de serviços  e, 

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

Financeira/Tesouraria da SEFAZ, inclusive com relatórios elaborados e subscritos pelo titular da 

SEMAS  e gestão/fiscalização do contrato. 

  14.2.1 - Os prazos são considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento 

devidamente conferido pela Controladoria Geral- Agente SEFAZ; 

14.2.2 – 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 
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licitante vencedora não seja correntista deste Estabelecimento Bancário, o pagamento será 

realizado por Ordem de Pagamento através daquele Banco. 

14.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento 

será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

14.4 – A contratada apresentará a Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Fazenda,  

acompanhada dos originais das certidões negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, Federal, 

Estadual e Municipal, válidas e regulares. 

 14.5 – O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos impostos, 

taxas, emolumento, contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de mão-de-obra especializada, 

leis sociais, administração, lucros, produtos, transporte do produto e de pessoal e qualquer 

despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Chamamento. 

 

15 – REEQUILÍBRIO ECONOMICO - 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 de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como 

de demonstração analítica de seu impacto nos custos da execução 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 Chamamento; 

 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 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 – 

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.  RECURSO 

17.1- Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data de publicação. 

17.2- A partir da publicidade, os autos do processo administrativo estarão com vista 

franqueada ao interessado na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG. 
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17.3- Os recursos serão encaminhados à Comissão, que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

poderá reconsiderar ou ratificar a decisão tomada, com previsão de conhecimento da Autoridade 

Superior , conforme art. 109 da Lei 8.666/1993. 

17.4- Mantida a decisão, caberá pedido de reconsideração ao Chefe do Executivo 

Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicação. 

 

18.  PENALIDADES 

18.1- Os prestadores de serviços se submeterão às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 

19.  RESCISÃO 

19.1 - O Município de Barbacena, após parecer dos setores competentes poderá a qualquer 

tempo, garantida a prévia defesa, alterar suspender ou cancelar o credenciamento de qualquer 

prestador de serviço que deixar de atender as condições juridicas, fiscais, econômicas, financeiras 

ou técnicas e demais condições que originaram sua habilitação ou ainda que venham a incorrer em 

qualquer das condições impeditivas para habilitação descriminadas neste Chamamento, após 

homologação pelo Chefe do Executivo Municipal. 

19.2- Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8666/93, 

poderá ser rescindido o contrato na forma estabelecida no art. 79 do mesmo diploma legal. 

 

20.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena, Estado de Minas Gerais, para dirimir 

as questões decorrentes deste Chamamento, com renúncia de qualquer outro foro por mais 

privilegiado que seja. 

20.2- A minuta dos instrumentos de contratualização e contratos de direito públicos 

estarão à disposição dos prestadores, para conhecimento de suas cláusulas e condições, na Rua 

Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte, Barbacena/MG. 

20.3- O Município de Barbacena poderá revogar o presente credenciamento, no todo ou 

em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, 

devidamente justificado. 

20.4- A entrega da documentação será considerada pelo Município como evidência de 

que o interessado: 

20.4.1 - Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 

obrigações estipuladas no presente instrumento; 

20.4.2 -  Examinou completamente todos os documentos entregues pelo Município, que os 

comparou entre si, e que obteve da Secretaria Municipal de Assistência Social,  todas as 

informações e esclarecimentos que julgou necessário; 

20.4.3 -  Que não existe qualquer ponto que considere duvidoso; 

20.4.4 -  Esclarecimento que o preâmbulo, texto e anexos deste são complementares 

entre si de modo que qualquer informação que se mencione em um local e se omita em outro é 

considerado especificado e válido; 

20.5- Fica assegurado ao Município, o direito de proceder a exames e outras diligências, a 

qualquer tempo, na extensão necessária a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de 

quaisquer dos elementos apresentados. 

20.6- Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles 

fornecidos, sob as penas da lei. 

20.7 – Os avisos de credenciamento  serão publicados no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais, e no Diário Eletrônico Oficial do Município de Barbacena e-DOB, 

www.barbacena.mg.gov.br , licitacao@barbacena.mg.gov.be e tel. 32.3339.2026 



9 

 
             arc 

 

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

20.8- São partes integrantes do presente Chamamento: 

 - Anexo I - Pedido de Credenciamento  

  - Anexo II – Descrição do Objeto 

 - Anexo III – Documentos necessários para o credenciamento 

 - Anexo IV - Modelo de Declarações Diversas 

 - Anexo V – Termo de Referência 

  - Anexo VI - Minuta de Contrato 

 

   
Barbacena/MG,  08 de julho de 2021 

 

 

 

José Aloisio Dias 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021         PROCESSO 058/2021 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo (a) senhor (a) (nome 

completo, CPF, RG, função/cargo) pelo presente, atendendo a Inexigibilidade de Licitação Nº 

006/2021 – Processo nº 058/2021 vem manifestar seu interesse no cadastramento para 

Credenciamento, por meio de Chamamento Público, para prestação de serviços de 

hospedagem, com alimentação, para mulheres vitimas de violência – eventualmente 

extensivo ao núcleo familiar- no âmbito deste Município em conformidade com os preceitos 

da Lei Federal n° 8.666/93 e modificações posteriores, Lei Complementar 123/2006, 

modificada pela Lei Complementar 147/2014, e as condições do instrumento convocatório 

do processo em epígrafe. 

 

OBS: A empresa declara que aceita e está de acordo com todas as condições, 

especificações, valores, quantidades e demais critérios estabelecidos neste Chamamento 

 

 

(LOCAL),                                                        (DATA). 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal ou Procurador 

Carimbo do CNPJ
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ANEXO II 

 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021         PROCESSO 058/2021 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

ITEM CÓD. UNID. QUANT DESCRIÇÃO 

VR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

01 2000656 
SERV/
DIARIA 

400 

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM 
REFEIÇÃO - VITIMA DE VIOLENCIA 
-- Prestação de Serviço de 
Hospedagem com refeições, à 
Mulheres Vítimas de Violência, 
eventualmente extensivo ao núcleo 
familiar, no âmbito do município de 
Barbacena por demanda da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS) . O hotel, pousada ou 
estabelecimento congênere deverá 
apresentar boas condições de uso, 
ser adequado à utilização a que se 
destina, possuir fácil acesso, ser 
próximo  a corredores de transportes 
coletivos municipais - O hotel, 
pousada ou estabelecimento 
congênere deverá fornecer Serviço de 
Hospedagem com refeições (café da 
manhã, café da tarde, almoço e 
jantar), à Mulheres Vítimas de 
Violência (eventualmente extensivo 
ao núcleo familiar) / - O hotel, 
pousada ou estabelecimento 
congênere deverá fornecer o  
atendimento em sigilo e privacidade / 
O hotel, pousada ou estabelecimento 
congênere deverá atender todas as 
exigências apontadas pelo  Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS. 

R$ 150,00 
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ANEXO III 

DOCUMENTOS 
A Comissão de Licitação julgará a aptidão das entidades interessadas mediante a comprovação da 

apresentação da seguinte documentação: 

 

  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação de todos os sócios ou administrador(es); 

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

em exercício; 

03 – Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica); 

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

REGULARIDADE FISCAL: na forma do art. 4º, do Decreto Federal 8.583/2015. 

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 a Dívida Ativa da União; 

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, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

execução patrimonial expedida no domicílio sede do licitante; 

11 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes e 

balanços provisórios, devidamente autenticados pela Junta Comercial da unidade federativa sede da empresa ou 

declaração de Imposto de Renda, se for optante pelo SIMPLES. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12– Original ou cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Hotelaria, nos termos do artigo 1°, da 

Lei Federal n° 6.839/1980, dentro da validade. 

13- Original ou cópia autenticada do Alvará de Fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal, 

dentro da validade; 

14 - Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove ter a licitante executado serviço pertinente e compatível com o objeto licitado; 

15 - Registro do Conselho Regional de Nutrição – CRN da empresa licitante, de acordo com disposto no art. 15, 

parágrafo único da Lei nº 6.583/78)  

16-  Alvará de licença e funcionamento, compatível com o objeto desta licitação - atividade hotelaria, para 

contratação. 

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

17 – Declarações conforme modelo do Anexo IV  

 

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

apresentação dos originais. 
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ANEXO IV 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 – PROCESSO 058/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone), por intermédio de seu representante legal, (nome 

completo, CPF, RG, função/cargo), DECLARA, sob as penas da lei: 

 

1) ATEDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menos 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 / ACATAMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido 

todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições e termos de Chamamento 

do Chamamento e a legislação pertinente, bem como ter totais condições de atender e cumprir 

todas as exigências de fornecimento contidas no presente Chamamento e se responsabiliza 

pela veracidade das informações prestadas e autenticidade dos documentos apresentados, 

para cumprimento das obrigações objeto do Credenciamento; 

 

Local e DATA. 

 

________________________________________________________________ 

(Nome – RG – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 


