
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
                   ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 

CONVITE N° 001/2019 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO 
 
1.1- O Município de Nanuque/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.398.974/0001-30, com sede administrativa situada à Avenida Geraldo Romano, nº 135, 
Centro, convida V. Sa. para  participar de Licitação na Modalidade Convite, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, em observância à Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, bem como de conformidade com a Legislação Municipal atinente à matéria, a fim de ser 
dado respaldo jurídico ao certame e garantir a lisura do mesmo, convoca as empresas do ramo à 
terem ciência da deflagração do presente procedimento e suas condições, a realizar-se na sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, no endereço acima.  
 
1.2 - O Envelope “A” contendo a documentação relativa à habilitação preliminar e o envelope “B” 
contendo a proposta comercial deverão ser entregues até às 9:00 horas do dia 18 de janeiro de 
2019,  sendo este, horário e data  prevista para a abertura dos mesmos.  
 
1.3 – Integra este instrumento convocatório: 
 
1.3.1 - Anexo I – Modelo de Credenciamento; 
 
1.3.2 - Anexo II – Termo de Referência; 

 
1.3.3 - Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 

 
1.3.4 – Anexo IV – Minuta de Contrato; 

 
1.3.5 – Anexo V - Declaração da empresa participante de cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 
7º, da Constituição Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº. 8.666, de 21/6/1993 e 
legislação subsequente;  

 
1.3.6 - Anexo VI – Declaração de cumprimento das Condições de Requisitos de Habilitação; 

 
1.3.7 – Anexo VII -  Declaração de Idoneidade, assinada por representante com poderes para agir 
em nome da empresa;  

 
1.3.8 – Anexo VIII - Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
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2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de massa asfáltica PMF, para manutenção corretiva nas diversas ruas do 
Município de Nanuque/MG, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo II deste 
Edital. 
 
2.2. – Na execução do contrato, a licitante vencedora não poderá subcontratar parcial ou total, o 
objeto da presente licitação, sem expressa autorização do Município de Nanuque/MG.   

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar desta Licitação, modalidade CONVITE, tipo menor preço, a pessoa  
jurídica do ramo pertinente ao objeto licitado, convidadas, cadastradas ou não, além das não 
convidadas, desde que cadastradas no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG e 
que manifestarem interesse em participar do presente certame com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas antes do prazo previsto para entrega dos envelopes de Proposta e Documentação, em 
atenção ao Art. 22 § 3º da Lei 8.666/93. 
 
3.2 - Não poderão participar desta Licitação, modalidade CONVITE, tipo menor preço, os 
licitantes que se enquadrarem em uma ou mais condições a seguir: 
 
3.2.1 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

3.2.2 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

3.2.3 -  Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.4 – Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.5 - Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 
4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Presidente da 
CPL, será realizado o credenciamento dos interessados ou representante legal destes. Para tanto, 
OBRIGATORIAMENTE, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
 
4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo 
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo 
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o 
licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta 
capacidade jurídica; 
 
II - Cédula de Identidade e CPF dos sócios da empresa. 
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4.3 - Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar: 
 

I. Procuração particular ou carta de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo 
anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, para fins de 
confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por 
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos; 

 
II. O representante de licitante presente à sessão deverá entregar o Presidente da CPL o 

documento de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou 
equivalente.  
 

4.4 - DAS DECLARAÇÕES - AS DECLARAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER 
APRESENTADAS EM SEPARADO DOS ENVELOPES“PROPOSTA DE PREÇOS” E 
“DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO”, OU SEJA,  NA FASE DE CREDENCIAMENTO; 
  
4.4.1- Declaração da empresa participante de cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da 
Constituição Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº. 8.666, de 21/6/1993 e legislação 
subsequente. (Anexo V); 
 
4.4.2- Declaração de cumprimento das condições de habilitação (Anexo VI); 

 
4.4.3 - Declaração de Idoneidade, assinada por representante com poderes para agir em nome da 
empresa. (Anexo VII);  
 
4.4.4 - Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Anexo 
VIII); 
 
4.5 - Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais 
de uma empresa indique o mesmo representante. 
 
4.6 – O Presidente da CPL deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas 
de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada nos itens 
acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva à Prefeitura de 
Nanuque/MG, sob pena de não credenciamento. 
 
4.7. - Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto à CPL no momento do 
credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA HABILITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 
 
5.1 - A documentação para HABILITAÇÃO, envelope “A” deverá ser entregue à Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG, situada na Avenida Geraldo 
Romano, nº 135, Centro, CNPJ: 18.398.974/0001-30, 9:00 horas do dia 18 de janeiro de 2019, 
data esta preclusiva do direito de participação. 
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5.2 - O envelope distinto, opaco e lacrado, deverá conter em sua parte externa a seguinte 
identificação: 

ENVELOPE “A” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
CONVITE Nº 001/2019  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
AVENIDA GERALDO ROMANO, Nº 135 – CENTRO. 
NANUQUE– MG 

 
5.3 - O protocolo dos invólucros implica independentemente de declaração expressa por parte da 
licitante, na aceitação integral e irretratável dos temos do Edital e seus anexos. 
 
5.4 - Para habilitar-se à licitação, a licitante deverá apresentar, em envelope próprio e devidamente 
identificado, cópia autenticada da seguinte documentação em atenção aos Arts. 28 ao 31 da Lei 
8666/93: 
 
5.5 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 

• Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretores em exercício. 
 

• Alvará de funcionamento expedido pelo Município da sede da licitante. 
 

5.6 -  HABILITAÇÃO FISCAL – PESSOA JURIDICA 
 

• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).. 
 

• Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
observado sua validade; 
 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, observada sua validade; 
 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, observada sua validade; 
 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, observada sua validade; 
 

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A 
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da “Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943.” (NR). 
 

• Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pela Prefeitura Municipal de 
Nanuque/MG.  

 
      Documentos de Qualificação Técnica: 
 

• No mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, 

expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante 

fornecido material similar ao objeto descrito neste edital. 

 
5.7 – Em nenhuma hipótese, conceder-se-á prazo para apresentação do documento previsto no 
convite e não apresentado no tempo hábil; 
 
5.8 – Não será aceito protocolo de requerimento dos documentos acima exigidos. 
 
5.9 – A autenticação dos documentos exigidos poderá se dar em cartório ou por membro da 
Comissão Permanente de Licitação ou por funcionário legalmente autorizado, desde que o licitante 
interessado apresente os originais no ato da abertura dos envelopes de Habilitação (Art. 32 da Lei 
8.666/93). 
 
5.10 – Não será aceito fac-símile da documentação exigida. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1 - A documentação para PROPOSTA COMERCIAL, envelope “B”, deverá ser entregue à 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG, situada à Avenida Geraldo 
Romano, nº. 135, Centro,  9:00 horas do dia 18 de janeiro de 2019,  data esta preclusiva do direito 
de participação. 
 
6.2 - O envelope distinto, opaco e lacrado, deverá conter em sua parte externa a seguinte 
identificação: 
 
ENVELOPE “B” PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
CONVITE Nº 001/2019 
AVENIDA GERALDO ROMANO, Nº. 135 – CENTRO 
NANUQUE- MG 

 
6.3 - A proposta poderá ser feita em papel timbrado, ou manualmente no Anexo III do Edital. 
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6.4 - A proposta deve ser apresentada legível; sem emendas, rasuras ou entrelinhas; datada e 
devidamente assinada por representante legal e, ainda, rubricada em todas as suas páginas e anexos, 
contendo as seguintes informações e/ou elementos: 
 
6.4.1 - Nome da licitante; 
 
6.4.2 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura 
do envelope; 
 
6.4.3 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas no Edital, nem 
indicações de desconto sobre o menor preço. 
 
6.5 - A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos do modelo de proposta constante neste  
edital fornecido pela Prefeitura Municipal de Nanuque/MG, não sendo consideradas aquelas que 
apresentarem serviços diferentes ou qualquer oferta de vantagem não prevista no mesmo, nem preço 
referência a dos demais licitantes (artigo 45º, § 2º, da Lei 8.666/93 e suas alterações).  
 
6.6 - Não será considerada a proposta que não guardar conformidade com o disposto neste Edital; 
 
6.7 - Em hipótese alguma será concedido prazo para a apresentação de documentos exigidos no 
Edital e não apresentados na dada prevista para a abertura dos invólucros; 
 
6.8 - Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços, se omitidos na 
proposta, serão interpretados como já inclusos no preço, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos após a abertura da mesma.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PROCEDIMENTO 

 
7.1 - O procedimento desta Licitação estará a cargo da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal, acontecerá às 9:00 horas do dia 18 de janeiro de 2019, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG, situada Avenida Geraldo Romano, 
n.º 135, Centro. Com a presença, ou não, dos interessados, a Comissão Permanente de Licitação 
procederá à abertura dos invólucros; 
 
7.2 - A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e a proposta será 
realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação (artigo 43º, §1º da Lei 
8.666/93 e suas alterações); 
 
7.3 - O envelope contendo a documentação para habilitação será aberto, após conferência do horário 
de protocolo e assinatura de todos os presentes; 
 
7.4 - Havendo desistência do prazo para recursos contra decisão da Comissão que habilite ou 
inabilite qualquer licitante, passar-se-á à abertura dos envelopes contendo a proposta comercial; 
7.5 - A Comissão de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, para esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, marcando na oportunidade, nova data e/ou horário em 
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que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que se apresentará o resultado da questão 
em exame conforme Artigo 43 § 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
 
7.6 - Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e participantes deverão rubricar todos 
os documentos apresentados que ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a questão (Art. 
43 § 3º da Lei 8.666/93); 
 
7.7 - Após cada reunião, a comissão lavrará ata com visto das licitantes, em que conste: 
 
7.7.1 - Nome dos participantes; 
 
7.7.2 - Reclamações, impugnações e autorias; 
 
7.7.3 - Nomes dos participantes eliminados e os motivos; 
 
7.7.4 - Ordem de classificação; 
 
7.7.5 - Outros fatos de interesse. 
 
7.8 - O resultado da licitação será homologado pelo Prefeito Municipal após o prazo legal para 
apresentação de recurso ou sua efetiva denegação, caso ocorra. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO JULGAMENTO 

 
8.1 - No julgamento das propostas serão levados em conta os critérios fixados no Artigo 44 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
8.2 - No julgamento, a Comissão de Licitação, sob pena de nulidade, observará estritamente os 
critérios da legislação vigente, considerado vitoriosa a proposta que melhor atenda as exigências e 
necessidades do Município, tendo como critério básico o menor preço global. (Art. 45 § 1º inciso I 
da Lei 8.666/93); 
 
8.3 - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á 
por meio de sorteio, observado o disposto no Art. 45 § 2º da Lei 8.666/93; 
 
8.4 - Será desclassificada a proposta que não atender as exigências do ato convocatório ou que 
tenha cotado preços excessivos ou manifestamente inexequíveis (Art. 48 inciso II da Lei. 8.666/93). 
 
8.4.1 - Serão considerados preços excessivos aqueles ofertados acima de 20% do valor médio 
apurado pela Administração (Art. 48 inciso II da Lei. 8.666/93); 
 
8.5 - Ocorrendo a inabilitação de todos os licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para que os licitantes 
apresentem novas documentações ou outras propostas que não incorram nas falhas apontadas (Art. 
48 § 3º da Lei. 8.666/93); 
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8.6 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas de vantagem ou ofertas que  não estejam 
previstas no ato convocatório, nem indicações de descontos baseado nas ofertas das demais 
licitantes. 
 
8.7 - Os atos da Comissão Permanente de Licitação serão publicados no Quadro de Aviso do 
Município. 
 
8.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 
9.1 - O pagamento decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão efetuados em até 30 
(trinta) dias após a entrega dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento a ser emitida 
pelo Departamento de Compras desta Prefeitura, por processo legal, após a comprovação da entrega 
do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos.  
 
9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida. 
 
9.3. - O pagamento será feito através de Nota Fiscal Eletrônica, exclusivamente por meio Eletrônico 
mediante crédito em Conta Corrente de Titularidade dos fornecedores e Prestadores de Serviços 
devidamente Identificados conforme Decreto Federal Nº 7.507 de 27 de Julho de 2011 e Resolução 
Nº 44 de 25 de Agosto de 2011. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE: 
 
10.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente 
comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a 
vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a 
Lei Complementar Nº. 123/2006. 
 
10.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
10.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei 
Complementar nº. 123/06 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 
10.2 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 
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10.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 

 
10.3 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
10.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 
10.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
10.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
10.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

 
10.5 - O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e suas alterações (artigo 41º, § 1º - Lei 8.666/93).    
 
11.2 - Das decisões relacionadas com este convite será facultado aos licitantes interposições de 
recursos nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666 de 21/06/93; 
   
11.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite, aquele que, tendo-o aceito sem 
objeção, venha a apontar, depois da abertura, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
11.4 - O recurso supracitado deverá ser protocolado na sala da CPL da Prefeitura Municipal de 
Nanuque/MG.   
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1 - Os serviços constantes desta licitação serão custeados pela dotação orçamentária, 
devidamente instruída no processo sob o número: 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
02.13 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
02.13.00- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 – Urbanismo  
15.122 – Administração Geral  
15.122.0003 – GESTÃO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO 
154.122.0003.2048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Ficha: 646 
Fonte de Recurso – 1.00.00 – Recursos Ordinários  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ADJUDICAÇÃO 
 
13.1 - A licitante vencedora terá o prazo de 05(cinco) dias para aceitação do contrato ou 
instrumento equivalente. 
 
13.2 - Se a licitante convocada não se apresentar, serão convidados os demais classificados, 
segundo a ordem de classificação e nas mesmas condições da primeira classificada, caso não decida 
a Administração Municipal pela revogação da LICITAÇÃO, com base em parecer da comissão, 
sujeitando-se a firma faltosa às sanções legais cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTRATO 
 
14.1 - Será lavrado o termo de contrato entre o Município de Nanuque/MG e o licitante vencedor, 
prevalecendo para as espécies as prescrições contidas nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, de acordo 
com a Minuta do Contrato, que faz parte integrante deste convite. 
 
14.2 - O conteúdo do presente convite, dos anexos e especificações que o acompanham, bem como 
a proposta do licitante vencedor, fará parte integrante do contrato, independente de transcrição. 
 
14.3 - O não cumprimento das obrigações contratuais e das condições constantes deste convite 
sujeitará o infrator às penalidades previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93. 
 
14.4 - O termo de contrato será assinado entre as partes até 05 (cinco) dias a contar da comunicação 
da emissão do mesmo. 
 
14.5 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses à partir de sua assinatura. 
 
14.6. Os prazos poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a critério 
da Administração, mantidas as circunstâncias apontadas no art. 57, parágrafo 1, incisos 1 a VI, da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
 

15.1 – A Licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências e obrigações deste Edital ou de 
sua proposta, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, devidamente justificados e 
comprovados a critério da Administração, após ampla defesa, aplicar-se-ão as penalidades previstas 
nos Arts. 86 a 88, da Lei 8.666/93(com suas alterações) e as seguintes: 
 
15.1.1 - Advertência por escrito. 
 
15.1.2 - Suspensão temporária do direito de participar em Licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo legal. 
 
15.1.3 - Declaração de inidoneidade se, sem justa causa, a licitante vencedora recusar-se a fornecer 
o serviço a ela atribuído, e no preço adjudicado.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1 - A Administração Municipal, motivada no interesse público e fundada em fato superveniente, 
poderá revogar a presente licitação ou parte da mesma, em qualquer fase, ou desistir da assinatura 
do contrato, não cabendo a licitante vencedora, ou qualquer outra, indenização, salvo nos casos 
previstos em Lei. 
 
16.2 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer época. 
 
16.3 – Fica assegurado ao Município de Nanuque/MG o direito de, no interesse público e sem que 
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação: 
 
16.3.1 – Adiar a abertura das propostas da presente licitação, dela dando conhecimento aos 
interessados. 
 
16.3.2 – Alterar as condições deste convite, as especificações e qualquer documento pertinente a 
esta licitação, fixando novo prazo. 
 
16.4 - As alterações nos quantitativos do serviço, se devidamente justificada, poderão ser 
aumentados ou reduzidos conforme artigo 65º, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, observando o 
limite da Licitação. 
 
16.5 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, salvo disposto no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93; 
16.6 - Nenhuma indenização será devida às proponentes pela apresentação/elaboração das propostas 
que trata a presente Licitação. 

16.7 – Os interessados poderão, durante o processo licitatório, ser representados por procuradores, 
desde que apresentem o respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida, até a data 
designada para a abertura dos envelopes. 
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16.8 - É facultada à Comissão Permanente ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, conforme 
artigo 49 da Lei 6.888/93 e suas alterações.  
 
16.9 - Quaisquer esclarecimentos que se referirem ao Cadastro de Licitantes, bem como as 
discriminações dos serviços poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, a qual 
realiza seus trabalhos na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque, com endereço à  
Avenida Geraldo Romano, nº. 135, Centro, no horário de 08h00min às 14h00min, de segunda à 
sexta-feira, pessoalmente ou através do telefone (0**33) 3621-4012 (Leonardo Pinheiro Dias – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação). Os esclarecimentos referentes à impugnação do 
ato convocatório, recursos administrativos entre outros, enfim, disposições legais sobre Licitação 
Pública que se rege pela Lei 8666/93 e Legislação Complementar, somente pessoalmente no local e 
horário acima. 
 
16.10 - O foro competente para dirimir  dúvidas e litígios decorrentes desta licitação é a Comarca de 
Nanuque/MG. 
 

Nanuque/MG,  04 de janeiro  de 2018. 
 
 
 

 
 
 

Leonardo Pinheiro Dias  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
                   ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
                   ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 
 

ANEXO I                           
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada pelo (s) 

(sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao Município de 

Nanuque– MG, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no Processo 

Licitatório nº. 001/2019, na Modalidade Carta Convite nº. 001/2019, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e 

dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 

dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 
 

 
Local, data  

 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 

RECONHECER FIRMA(S)  
 
 
 
 

* Esta Procuração deverá ser grampeada na parte externa do envelope de habilitação. 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERENCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE  

 
MASSA ASFÁLTICA PMF, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS DIVERSAS RUAS 

DO MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG. 
 

1. FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS; 
 
1.1-Os Setores competentes para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será: 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, observando a Lei Federal nº 8.666/93, 
sendo que os mesmos poderão delegar tais poderes. A Secretaria Municipal retro mencionada 
reserva a si direito de não receber os materiais em desacordo com o previsto neste instrumento 
convocatório, podendo cancelar notas de empenho e aplicar o disposto na Lei nº 8.666/93. 
 
1.2-As aquisições serão realizadas de acordo com os Pedidos de Compra da Secretaria e 

Autorização de Fornecimento (NAF) expedida pelo Setor de Compras da prefeitura Municipal de 
Nanuque. 

 
1.3-A entrega dos produtos constantes deste procedimento será nos endereços mencionados na 
Autorização de Fornecimento (NAF), dentro do horário de funcionamento de cada setor. O prazo 
para entrega dos mesmos será até 10 (dez) dias contados da emissão e recebimento da NAF. 
 
 
2. DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 
2.1 - O presente Contrato de Compra será executado e remunerado parceladamente de acordo com 

as necessidades da Secretaria requisitante.  
 
2.2 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Secretaria 

Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos de Nanuque/MG, observando a Lei Federal nº 
8.666/93, sendo que a mesma poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério aos outros 
Órgãos da Administração. 

 
2.3 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos de Nanuque/MG reserva-se o 

direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 
podendo cancelar notas de empenho e aplicar as sanções cabíveis e de acordo com a Lei Federal 
nº 8.666/93.  

 

MASSA ASFÁLTICA   
Item Descrição Unid. Quant. 
01 Massa Asfáltica PMF (com entrega no local) TONELADAS 300 
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2.4 - A empresa vencedora deverá obedecer rigorosamente o prazo de entrega e o quantitativo dos 
produtos a ser solicitado na "Autorização de Fornecimento". 

 
3. DO VALOR: 
 
3.1. Os valores unitários e totais encontram-se discriminados na planilha de objeto e preços oriunda 

da proposta comercial do (a) Contratado (a). 
 
3.2. Já estão incluídos no preço total os tributos, as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e 

comerciais, bem, ainda, quaisquer outros relativos ao objeto contratado, bem como todas as 
despesas de transporte. 

 
3.3. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da 

licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta. 

 
4. DO PAGAMENTO: 
 
4.1 - Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão efetuados em até 

30 dias após a entrega dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento a ser emitida 
pelo SETOR DE COMPRAS desta Prefeitura, por processo legal, após a comprovação da 
entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos. 

 
4.2 - Os pagamentos estarão condicionados à confirmação da regularidade do Contratado (a) em 

relação ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (CND) e em relação ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), a serem verificadas pela Contratante nos 
respectivos sites da Internet e em caso de pessoa natural aos documentos de habilitação fiscal. 

 
4.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
 4.4 – O pagamento será feito através de deposito bancario, exclusivamente por meio eletrônico 

mediante crédito em conta corrente de Titularidade dos fornecedores e Prestadores de Serviços 
devidamente identificados conforme Decreto Federal nº 7.507 de 27 de Julho de 2011 e 
Resolução nº 44 de 25 de Agosto de 2011. 

 
5. DO REAJUSTAMENTO 
 
5.1 - Os preços unitários e, por decorrência, o preço total contratado não serão passíveis de 

reajustamento, salvo superveniente permissão legal, obedecida a Legislação Federal pertinente à 
matéria. 
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6. DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
6.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do futuro 

Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Termo de 
Referencia. 

 
6.2. Após homologação deste certame, a Licitante Vencedora que receber a convocação para 

assinatura de contrato, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação, 
por escrito. 

 
6.3. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada da Licitante Vencedora e aceita pela Administração. 
 
6.4. Se a Licitante Vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se a 

assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus 
Anexos, podendo o órgão gerenciador do Registro de Preço, ainda, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma dos 
incisos XVI, XVII do art. 4º Lei em comento. 

 
6.5. Os licitantes incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que 

poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na 
própria Ata. 

 
6.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de contratação 
em igualdade de condições. 

 
6.7. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro não 

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar novas certidões com datas 
atualizadas. 

 
7. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
7.1. A(s) vencedora(s) deverá (ão) assinar o termo de Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da convocação feita pelo Município. 
 
7.1.1. O objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante Autorização de Fornecimento emitida 

pelo Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma. 
 
7.2. A vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo o mesmo ser 

prorrogado, mediante autorização do gestor responsável, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 
8.666/93. 
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8. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
8.1 - A entrega do objeto se dará nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e 

Serviços Públicos de Nanuque/MG, por conta da empresa vencedora do Certame. 
 
8.2 - A Administração poderá solicitar a entrega dos produtos na quantidade que lhe convier, tendo 

o(s) licitante(s) vencedor (es) o prazo de 10(dez) dias para executá-la. 
 
8.3 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, 
sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das 
alegações, deverão ser recebidas contemporaneamente ao fato que a ensejar. 

 
9. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
9.1 – A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos poderá solicitar a entrega dos 

produtos diária, semanal, quinzenal ou mensal a critério da administração. 
 
9.2 – A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos reserva-se o direito de não 

receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo 
cancelar o contrato e aplicar as sanções legais previstas Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.2.1 - Além da entrega no local designado pelo Município, deverá (ão) a(s) licitante(s) vencedor 

(es) também descarregar e armazenar os produtos, se assim quiser a Administração, nos locais 
indicados pelo Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos 
causados aos mesmos no transporte e descarga. 

 
9.3 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a 

A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, observados os Artigos 73 a 76, da 
Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a mesma poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, 
a outros órgãos da Administração Direta. 

 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
10.1 – A dotação orçamentaria deste procedimento será emitido pela setor de contabilidade. 
 
10.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o 

número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo 
administrativo de licitação. 

  
10.3. O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá 

conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
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11.1. Obrigações da licitante vencedora: 
 
11.1.1 – Fornecer os materiais em conformidade com este Termo de Referência; 
 
11.1.2 - Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas a funcionários da empresa, ficando o Município de Nanuque – MG isento de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

 
11.1.3 – Arcar com todos os ônus de transportes  e fretes necessários. 
 
11.1.4 – Submeter-se à fiscalização da Prefeitura, através do setor competente, que acompanhará a 

entrega do material para verificação da qualidade e origem dos produtos, orientando, 
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato 
cumprimento das condições pactuadas. 

11.1.5 – Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente. 
 
11.2 – Obrigações da Prefeitura: 
 
11.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos e serviços. 
11.2.2 - Efetuar os pagamentos nos termos da Cláusula Quarta. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
12.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do Contrato, as Sanções 

Administrativas aplicadas ao contratado serão: 
12.1.1 - Advertência; 
12.1.2 - Multa; 
12.1.3 - Impedimento de licitar com a Administração. 
12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
12.1.5 - O atraso no prazo da entrega dos produtos constante deste contrato implicará na aplicação 

de multa correspondente a 2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor 
do material correspondente, até o limite de 5% (cinco por cento) do respectivo valor. 

 
12.1.5.1 – A inexecução total do contrato, bem como o atraso injustificado por período superior a 

10 (dez) dias úteis dos limites estabelecidos na Cláusula Oitava serão puníveis com as sanções 
previstas nos subitens 12.1.3 e 12.1.4 supra, além das multas previstas no item anterior. 

 
12.1.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
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12.2 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 

por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
13.1. O Contrato decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses. Os prazos de 

adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições 
especificados no inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 
14.DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 
14.1 Ocorrendo a prorrogação prevista neste edital, visando a adequação aos novos preços de 

mercado e desde que observado o interregno mínimo de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta, o preço consignado no consequente Contrato poderá ser repactuado, 
cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a variação 
dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior 
aprovação do Município, na forma prevista na legislação. 

 
15. DO CANCELAMENTO. 
 
15.1 O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 
 
15.1.1 A pedido, quando: 
 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 
 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. 
 
15.1.2 Por iniciativa do Município, quando: 
 
a) O Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
 
b) O Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; 
 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
d) O Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes do Contrato; 
 
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no 

Contrato, ou nos pedidos dela decorrentes. 
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15.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Município. 

 
15.3 Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o Município fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova 
ordem de registro. 

 
16. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
 16.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no 

artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das 
devidas justificativas. 

 
17. RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
17.1 – A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO, por parte da 

CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, 
sem prejuízo da Cláusula Décima segunda. 

 
§ ÚNICO: Ficará o presente Contrato rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, 

mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos aplicáveis do Art. 
78 da Lei 8.666/93, em especial: 

 
a) Atraso injustificado, a juízo da CONTRATANTE, na entrega dos produtos nas condições e 

prazos estipulados neste contrato; 
 
b) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
 
c) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
 
d) Dissolução da empresa; 
 
e) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudiquem a execução deste Contrato; 
 
f) Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão, de fundos que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
 
g) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 
 
h) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato; 
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18. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 
 
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obrigam a saldar na época 
devida. 

 
 
19. FORO: 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Nanuque, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 

questões oriundas deste contrato. 
 
 
 
 
Nanuque/MG , 04 de Janeiro de 2019 
 
 

 
 
 

__________________________________ 
VALDO RIOS LIMA 

Secretario Municipal de Obras 
Viação e Serviços Públicos 
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ANEXO III 

 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG 

 

Processo Licitatório nº 001/2019 

Convite nº: 001/2019 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUAN
T 

P.UNIT TOTAL 

 
 

01 

 

Massa asfáltica PMF (com entrega no local) 

 
 

Toneladas  

 
 

300 

  

 TOTAL GERAL     
 
 

2. DO OBJETO - (descrição, especificações mínimas e quantitativas). 

Razão Social: 
_____________________________________________________________________ 
 
Nome de Fantasia:________________________________________________________________ 
 
Endereço: 
________________________________________________________________________ 
 
Bairro: ________________________Município:________________________________________ 
 
Estado: __________  CEP: ___________________________________________ 
 
Fone/Fax:_________________________________________________________ 
 
CNPJ: ________________________________________________________________________ 
 
Inscrição Estadual: 
_________________________________________________________________ 
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                Validade da Proposta: _____________ (não inferior a 60 dias) 
 
                      Condições de Pagamento: (conforme edital e termo de referência)  
 
 

Local e Data ___________________ - _____/ ______/2019. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carimbo do CNPJ: 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º _____/2019 

 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
NANUQUE/MG e a empresa xxxxxxxxxxxxxxx, 
visando realizar contratação de empresa especializada 
para fornecimento de massa asfáltica PMF, para 
manutenção corretiva nas diversas ruas do Município 
de  Nanuque/MG.; 

 

O Município de Nanuque/MG, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa 
situada à Av. Geraldo Romano, nº. 135, Centro, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.398.974/0001-30, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto de Jesus, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF sob o nº XXXXXX, residente e domiciliado nesta municipalidade, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº, com endereço comercial à_____________, representada pelo sócio 
administrador o (a) Sr. __________ portador do RG nº xxxx, CPF nº xxxx, daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA, com base no Processo Licitatório nº 001/2019 –  
Modalidade Convite 001/2019, e de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21.06.93, e posteriores 
alterações, resolve firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. - O presente contrato tem por objeto é contratação de empresa especializada para 
fornecimento de massa asfáltica PMF, para manutenção corretiva nas diversas ruas do 
Município de Nanuque/MG., conforme especificações do Anexo II deste Edital (Termo de 
Referência). 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
2.1 - A execução do presente contrato se dará com a entrega do objeto nos locais indicados pela 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos de Nanuque/MG, por conta da 
CONTRATADA.  

 
2.2 - A CONTRATANTE poderá solicitar a entrega dos produtos na quantidade que lhe convier, 

tendo a CONTRATADA  prazo de 10(dez) dias para executá-la. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO 
 
 
3.1 - Se durante a execução dos serviços objeto deste CONTRATO emergir a necessidade de 
execução de serviços eventuais com ela relacionados e que não constem da planilha de preços da 
licitação, fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta da licitação 
os acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
CONTRATO, cujos serviços serão remunerados com base em composição de custos, devidamente 
apurada pela fiscalização do CONTRATANTE e aprovada pelo Senhor Prefeito, mediante Termo 
Aditivo Contratual (Art. 65, § 1º, Lei 8.66/93). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
 
4.1- A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o CONTRATO ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades legalmente estabelecidas (Art. 87 
da 8.666/93). 
 
4.2 – O prazo de vigência compreende o período desde a assinatura do presente contrato, até 

_________________________. Dessa feita, o presente instrumento contratual terá vigência de 
12 doze) meses.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONDIÇÃO E EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS 
DO CONTRATO  
 
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a desenvolver a prestação de serviço objeto deste 
CONTRATO, sempre em regime de entendimento com a fiscalização da CONTRATANTE, 
dispondo esta para atuar no sentido do cumprimento deste CONTRATO. 
 
5.2 – O CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregado ou preposto da 
CONTRATADA, no decorrer dos serviços, devendo a exigência ser cumprida no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
5.3 – A CONTRATADA obriga-se ainda: 
 
5.3.1 – Permitir e facilitar a ação da fiscalização à inspeção do local da prestação dos serviços. 
 
5.4 – A aceitação dos serviços será efetuada pela Fiscalização. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  
6.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à Prefeitura ou a 
terceiros, decorrentes da execução dos serviços, inclusive acidentes, mortes, perdas, destruição 
parcial ou total, isentando o CONTRATANTE, de todas as reclamações que possam surgir 
subsequentes ao CONTRATO, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seu 
preposto ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas, para execução do 
presente CONTRATO. 
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6.2 – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato. 
 
6.3 – É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer multa ou 
sanção, bem como de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela inexecução ou má execução da 
prestação dos serviços contratados perante o órgão profissional fiscalizador. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
7.1 - Caso a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir com as exigências e obrigações desse 
Contrato ou de sua proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
justificados e comprovados à critério da Administração, lhe será aplicada as  seguintes penalidades, 
assegurados o contraditório e defesa prévia:   
 
a - Multa  diária por atraso injustificado na execução do serviço solicitado de 0,3% (três décimos 
por cento) até o limite de 30 (trinta) dias e 0,4% (quatro décimos por cento) após 30 (trinta) dias  
sobre o valor do serviço solicitado. 
 
b - Advertência por escrito; 
 
c - Suspensão temporária do direito de participar em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo legal; 
 
d - Declaração de inidoneidade se, sem justa causa, a CONTRATADA recusar-se a fornecer o 
serviço a ela atribuído e no preço adjudicado. 
 
e -Rescisão do Termo de Contrato. 
 
7.2 – Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao Licitante vencedor as penalidades 
contidas no artigo 86 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO  
 
8.1 -Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO:. 
 
8.2 – A paralisação da entrega dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 
 
8.3 – A lentidão na execução do contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da sua conclusão no prazo estipulado. 
 
8.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do CONTRATO ou que traga prejuízo eminente a administração, podendo a mesma 
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promover revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente, conforme artigo 79, 
inciso I, da Lei 8.666/93. 
 
8.5 - Outros casos constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, inerentes ao presente Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
9.1 -As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, correrão por conta da dotação 
Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
02.13 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
02.13.00- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
15 – Urbanismo  
15.122 – Administração Geral  
15.122.0003 – GESTÃO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO 
154.122.0003.2048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Ficha: 646 
Fonte de Recurso – 1.00.00 – Recursos Ordinários  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR  
 
10.1 - O valor total do objeto constante no presente Contrato é de R$_____ (______), 
correspondente à proposta vencedora. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO  
 
11.1 -O pagamento será efetuado à CONTRATADA serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a 
entrega dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento a ser emitida pelo Departamento 
de Compras, após a comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais. 
 
11.3 – Os preços CONTRATADOS e constantes da Planilha de Custos poderão ser corrigidos, 
caso haja atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 
autoridade superior, aquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do 
pleito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONTRATO  
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13.1 - Faz parte integrante desse Contrato, independentemente de transcrição a Proposta da 
CONTRATADA. 
 
13.2 – O CONTRATANTE poderá proceder às alterações contratuais nas condições previstas no 
Art. 65, da Lei Federal no 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS  
 
14.1 -Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, salvo disposto no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RISCOS E DAS RESPONSABILIDADES 
 
15.1 - Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil 
Brasileiro, a CONTRATADA se obriga a comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, a 
ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação. 
 
15.2 – Findos os motivos que determinarem a força maior ou caso fortuito, o Contrato estender-se-á 
por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém, não superior ao número de 
dias que foram paralisados, observando o disposto no Art. 60, da Lei Federal no 8.666/93. 
 
15.3 – Todas as Ordens de Serviço, Notificações e entendimentos entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA serão feitos por escrito nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quaisquer 
considerações verbais. 
 
15.4 – Havendo rescisão do Contrato, o Contratante pagará à Contratada os serviços efetivamente 
executados e aceitos pelo Setor de Compras, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor do 
Município. 
 
15.5 – O Contratante se obriga a providenciar os expedientes necessários ao pagamento da 
CONTRATADA dos valores estipulados no presente Contrato. 
 
15.6 – As partes se submeterão ainda, às disposições contidas nos Artigos 66 a 76, da Lei Federal no 
8.666/93. 
 
15.7 – O CONTRATANTE se obriga a publicar, por extrato, no Quadro de Aviso da Prefeitura 
Municipal de Nanuque/MG, o presente Contrato. 
 
15.8 – É de responsabilidade do CONTRATANTE acompanhar, orientar e fiscalizar os serviços 
prestados conforme objeto descrito no Edital. 
 
15.9 – A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumida, todas as condições de qualificação exigidas no Edital da 
Licitação.  
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE 
                   ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

15.10– A infringência pela CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades implicará na 
imediata rescisão do Contrato, sujeitando-a as sanções cabíveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS NORMAS GERAIS  
 
16.1 -Integram este Contrato, para todos os fins e efeitos legais, além do que ficou expresso no 
instrumento de licitação, retro aludido a proposta da CONTRATADA aceita pelo 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  
 
17.1 -As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Nanuque, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 
 
E por estarem justas e contratadas, o presente CONTRATO depois de lido e achado conforme, será 
assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinam.  

 

Nanuque/MG, xxxxxxxxxx de xxxxxx de xxxxxx. 

 
 

Município de Nanuque 
CNPJ 18.398.974.0001/30 

Roberto de Jesus - Prefeito Municipal 
Contratante 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome: _________________________ CPF:_____________________ 
Nome: _________________________ CPF:_____________________ 
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ANEXO V 

 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
 
 
......................................................, inscrito no CNPJ nº .......................................,  por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

......................................., e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do dispostos no 

inc. V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de junho de 1993, acrescido Pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

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

emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 
 
 

________________, _______ de ____________ 2019. 
 
 
 
 

 
 (Assinatura do representante Legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva cima). 
 
 
 
*Esta declaração deverá ser grampeada na parte externa do envelope de habilitação. 
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ANEXO VI 
 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

A empresa ___________________________, C.N.P.J. ou (CPF) nº. ________________, sediada 

_____________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório nº. 001/2019, na modalidade Carta Convite 

nº. 001/2019 da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG que cumpre todas as exigências habilitatórias 

constantes do ato convocatório inerente ao mencionado processo, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 

________________, _______ de ____________ 2019. 
 
 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
 
 
 
 

 
 
 
* Esta Declaração deverá ser grampeada na parte externa do envelope de habilitação. 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

 

A empresa ___________________________, C.N.P.J. nº. ________________, sediada 

à____________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório nº. 001/2019, Modalidade Carta Convite nº 

001/2019 da Prefeitura Municipal de Nanuque/MG, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 

______________________, _____ de ___________ 2019. 
 
 
 
 
 

Assinatura  
 
 
 

__________________________________________________ 
Nome completo do Declarante 

 
 
 

 
*Esta deverá ser grampeada na parte externa do envelope de habilitação 
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ANEXO VIII 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

A empresa............................................, inscrita no CNPJ sob nº ............................, com endereço 
.........................................................................por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
..............................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................................... e 
CPF n º ................................., DECLARA, para fins do disposto na cláusula décima do Edital Carta 
Convite nº 001/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, 
na presente data é considerada: 
 
(     )   MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
  
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006; 
 
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 
da Lei Complementar nº.123, de 14 de Dezembro de 2006. 
 

 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
   Carimbo da empresa 

 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante.  

 
 

* Esta Declaração deverá ser grampeada na parte externo do envelope de habilitação. 

 


