PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG
AV. CAPITÃO JOÃO PINTO Nº 193, TELEFAX: (33) 3624-1263
CEP 39864-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº 18.477.315/0001-90

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 009/2021
MENOR PREÇO ITEM
OBJETO: Contratação de empresa, para prestação de serviços profissionais de consultoria,
assessoria, visando planejamento, análise, organização no acompanhamento e captação do ICMS
Patrimônio Cultural, Esportivo e Turístico. Fundo ICMS Turístico. AG 0202-X, Banco do Brasil,
Conta Corrente 13.559-3.
DATA E HORÁRIO:

DIA: 04/05/2021 às 08:30 horas (oito horas e trinta minutos)
IMPORTANTE – ATENÇÃO
SRS. Licitantes RECOMENDAMOS que se proceda a leitura atenta às condições e/ou exigências
expressas neste edital e seus anexos, objetivando uma perfeita participação no certame. Em caso de
dúvidas: (33) 3624-1263 ou (33) 3624-1550.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas comerciais
e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário.
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:
PRÉDIO DA UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SITUADO NO ENDEREÇO TRAVESSA
BRAGA, Nº. 381, CENTRO, CARLOS CHAGAS/MG. (PRÓXIMO À BIBLIOTECA MUNICIPAL).
CONSULTAS AO EDITAL:
O interessado poderá obter o edital com seus anexos através do site www.carloschagas.mg.gov.br. Os
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão obtidos através do fone/fax nº. (33) 36241263/1454, de segunda à sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 horas.
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EDITAL DE PREGÃO Nº. 009/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

1. PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 18.477.315/0001-90, com sede situada à Avenida Capitão João Pinto, nº 193, Centro, em Carlos
Chagas/MG, torna público que realizará Pregão Presencial nº. 0009/2021, do tipo "MENOR PREÇO”,
que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93,
de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.
O pregão será realizado pela Pregoeira Aline Teixeira de Almeida Souza e Equipe de Apoio, designadas
pelas Portarias nº. 059/2021 de 04/01/2021 e 061/2021 de 04/01/2021, respectivamente.
A presente licitação é regida pelas as normas contidas neste Edital, na Lei Federal nº. 10.520 de
17/07/02, pelos Decretos Municipais nº. 013/2005 e nº. 056/2005 e ainda, no que couber, na Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Serão observadas as seguintes datas, horários e local para os procedimentos:
PRÉDIO DA UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO
BRASIL SITUADO NO ENDEREÇO TRAVESSA
Local
BRAGA, Nº. 381, CENTRO, CARLOS
CHAGAS/MG. (PRÓXIMO À BIBLIOTECA
MUNICIPAL).
Abertura da sessão e Credenciamento de
08:30 horas do dia 04/05/2021
participantes
Recebimentos dos envelopes com as propostas
08:30 horas do dia 04/05/2021
comerciais e habilitação
Abertura da proposta comercial e classificação
08:40 horas do dia 04/05/2021
Início da sessão de disputa de lances

08:40 horas do dia 04/05/2021

1. DO OBJETO
1.1. O presente processo de licitação tem como objeto a “Contratação de empresa, para prestação de
serviços profissionais de consultoria, assessoria, visando planejamento, análise, organização no
acompanhamento e captação do ICMS Patrimônio Cultural, Esportivo e Turístico. Fundo ICMS
Turístico. AG 0202-X, Banco do Brasil, Conta Corrente 13.559-3”, conforme descrição constante
no Anexo I.
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2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
2.2. Não poderá participar da presente licitação empresa:
2.2.1. Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações;
2.2.2. Que tenha funcionário ou membro do Município de Carlos Chagas - MG, mesmo subcontratado,
como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
controlador ou responsável técnico.
2.2.3. Estrangeira que não funcione no Brasil.
2.2.4. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
2.2.5. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.2.6. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.2.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº
9.605/98;
2.2.8. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
2.2.9. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores servidor ou dirigente do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.2.10. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa).
2.2.11. Segundo a Súmula 281 do TCU é vedada a participação de cooperativas em licitação quando,
pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.
2.3. Os itens desta licitação são destinados exclusivamente para empresas que estejam na
condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.
3.1.1. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
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realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases
do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
I - documento oficial de identidade;
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no
qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante
ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo
II).
4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos
documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e
cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.
4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a
participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará a Pregoeira e
seus auxiliares:
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo III
(a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).
b) Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação
desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão
equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
c) Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será
efetuada mediante a apresentação do Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual
– CCMEI.
d) As certidões descritas nas alíneas “b” e “c” apresentadas após o dia 31 de janeiro do corrente
ano terão, obrigatoriamente, que terem sido emitidas no exercício em curso. (As referidas
certidões deverão estar FORA DOS ENVELOPES, além do preenchimento da DECLARAÇÃO DE
ME/EPP/MEI constante do ANEXO IX).
e) 01 (um) envelope contendo a proposta de Preços (ENVELOPE Nº 1).
f) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2).
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5.2. Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes.
5.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para
o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e
“Habilitação”.
6.2. Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o
número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e
"Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir:
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG
PRC Nº 069/2021
PREGÃO Nº. 009/2021
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE Nº. 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG
PRC Nº 069/2021
PREGÃO Nº. 009/2021
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

6.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do
Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos
apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
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6.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles
referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil.
7. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1
7.1. São requisitos da proposta de preço:
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital,
devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da
empresa licitante e dados bancários.
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado;
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo VII deste edital;
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93;
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços,
deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao
fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02
8.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:
8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
8.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de
seus administradores.
8.1.2.2. O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações
anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.
8.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser
substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI;
8.1.4.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
8.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando
a atividade assim o exigir;
8.2.Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.
d) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
ou documento equivalente que comprove a regularidade.
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da empresa.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
8.3.Quanto à REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará:
8.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes
“Documentos de Habilitação”.
8.3.1.1 No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a
certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano
foi homologado judicialmente.
8.4. Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA.
8.4.1. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta:
a) profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente;
b) sendo o mesmo profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
serviço de características semelhantes ao deste edital, limitada esta exclusivamente a parcela de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
8.4.2 – O vínculo de que trata o item 8.4.1 poderá ser demonstrado da seguinte forma:
a) cópia da carteira de trabalho (CTPS) do responsável técnico;
b) contrato social da licitante, do qual conste o responsável técnico como integrante da sociedade;
c) contrato de prestação de serviço; e
d) declaração de contratação futura do responsável técnico detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada da anuência deste.
8.5. Deverão ainda, as licitantes apresentarem as seguintes declarações:
8.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei
8.666/93), conforme ANEXO V.
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8.5.2. Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VI).
8.5.3. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do
artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO IV.
8.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO
9.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor
mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superior àquela, poderão fazer novos
lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor.
9.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do
vencedor.
9.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para
determinação da ordem de oferta dos lances.
9.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação.
9.6. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 10,00 (dez reais).
9.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
9.8. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste
edital.
9.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades previstas neste Edital.
9.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.
9.11. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço global e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a
proponente, para que seja obtido preço melhor.
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9.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.13. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da
Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.
9.14. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a
Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
9.15. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado
vencedora a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o
preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO.
9.16. Será desclassificada:
a) a proposta que não atender às exigências deste edital;
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.
9.17. Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
9.18. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação,
acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira.
9.19. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO
10.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do
licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
10.2. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente
ou por servidor designado para o pregão.
10.3. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem
alguma restrição.
10.3.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
10.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente
concedidos.
10.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
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10.4. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo
esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias contados de sua expedição, ressalvadas as
exceções previstas no edital.
10.5. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado,
e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na
ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de
uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
10.6. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.
11. DA ADJUDICAÇÃO
11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
11.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o
melhor preço.
11.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a
intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata
da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais
licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata
do processo, em secretaria.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão,
terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
12.2. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias
corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em secretária.
12.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
12.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
12.5. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis.
12.6. A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a decadência do
direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora.
12.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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12.8. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante
publicação no Diário Oficial do Município.
12.9. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.
13. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. Os serviços deverão ser prestados nos locais designados pela Administração Municipal.
13.2. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue no Departamento de
Compras.
14. DOS ENCARGOS
14.1. Incumbe à Contratante:
14.1.1. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho.
14.2. Incumbe à Licitante vencedora:
14.2.1. Prestar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições,
conforme cláusula 13.1.
15. DA EXECUÇÃO
15.1. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na prestação de serviço, objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor da Nota de Empenho ou do contrato, conforme o caso.
16. DO PREÇO E DO PAGAMENTO
16.1. Os serviços objeto do presente edital serão prestados pelo preço constante na proposta da licitante
vencedora.
16.2. O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, mediante
apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, em moeda corrente nacional, correspondente a
efetiva prestação de serviço.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de
licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
17.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no
cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
17.2.1. Advertência;
17.2.2. Multa de:
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do serviço, sobre o
valor da parcela, por ocorrência;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10
(dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de:
I. inobservância do nível de qualidade dos serviços;
II. transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
III. subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
IV. descumprimento de cláusula contratual.
17.3. A 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 impedida de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
17.4. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
17.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Carlos
Chagas/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser
descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
0909.04.0122.0009.2089 – Manut. da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 33903900000
-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 676.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
19.2.. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura.
19.4. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante
ato escrito e fundamentado.
19.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
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19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública de pregão.
19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança
da aquisição.
19.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição.
19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo
da Comarca de Carlos Chagas/MG.
19.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
19.12. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, deverão ser
objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro municipal na Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, situada
na Av. Capitão João Pinto, Nº 193, Centro, de 2ª a 6ª feira, até 05 (cinco) dias anteriores à data de
abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas das 7:00 às 13:00 horas, ou pelo fone:
(33) 3624-1263 - ramal 238 ou 239, ou ainda, pelo e-mail: licitacoes.compras@hotmail.com.
19.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
19.14. Fazem parte integrante deste Edital:
- Anexo I - Termo de Referência
- Anexo II - Modelo de credenciamento/procuração
- Anexo III - Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação
- Anexo IV - Modelo de declaração que não emprega menor
- Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- Anexo VI - Modelo de Declaração de que concorda com os Termos do Edital;
- Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial
- Anexo VIII - Minuta do Contrato.
- Anexo IX - Modelo de Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Carlos Chagas/MG, 19 de abril de 2021.

Aline Teixeira de Almeida Souza
Pregoeira Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar os procedimentos licitatórios, tem como objeto
à Contratação de empresa, para prestação de serviços profissionais de consultoria, assessoria,
visando planejamento, análise, organização no acompanhamento e captação do ICMS Patrimônio
Cultural, Esportivo e Turístico. Fundo ICMS Turístico. AG 0202-X, Banco do Brasil, Conta Corrente
13.559-3.
2 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Consultoria, assessoria visando
planejamento, estudo, análise, organização e acompanhamento na captação dos ICMS Patrimônio
Cultural, Esportivo e Turístico.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
TURISMO:












Atividade de Assessoria, no desenvolvimento de ações e formalização de documentação
referente às ações que podem ser realizadas pelo Município para obtenção de recursos
do ICMS Turístico, seguindo criteriosamente todas as regras expressas pela Secretaria de
Estado de Esportes de Minas Gerais, tendo em vista os recursos técnicos e humanos
disponíveis na Prefeitura Municipal e as regras expressas na Resolução SETUR,
enquanto o contrato estiver vigente com a Contratada.
Assessoria deverá ser realizada com visitas in loco, (totalmente custeadas pela
contratada) quinzenalmente e/ou por meio de consultas por: telefone, fax, e-mail,
whatsapp; e sob convocação discutida a necessidade entre o município e a empresa,
sendo comunicado com pelo menos 48 horas de antecedência.
Planejamento, organização, estudo e análise na adequação da Legislação que cria a
Política Municipal de Turismo, Conselho Municipal, Fundo Municipal e a filiação do
Município ao Circuito correspondente.
Planejamento, organização, estudo e análise na adequação da documentação às normas
da SETUR/MG para fins de habilitação e pontuação na distribuição da parcela de ICMS
pelo critério turismo.
Assessorar na elaboração e ou revisão do Plano Municipal de Turismo e, caso necessário,
redigir as alterações que deverão ser avaliadas pela Secretaria Municipal e pelo Conselho
Municipal de Turismo.
Assessoria na elaboração e/ou atualização de Inventário turístico, quando necessário.
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Assessoria na utilização dos Sistemas de Turismo (icms turístico, Portal e outros)
pertinentes aos icms turístico.
Realização de reuniões com a equipe do setor responsável pelo desenvolvimento das
atividades, bem como com as Secretarias e setores que acompanharão o trabalho.
Acompanhamento das atividades para o desenvolvimento dos trabalhos do ICMS
Turístico, através de visitas ao Município e treinamento da equipe.
Apontar e assessorar na definição e execução de ações turísticas que podem ser
desenvolvidas no município para atender às Normas vigentes que pontua o município e
atenda a Política Municipal.
Assessorar no cadastro do Gestor Municipal de Turismo e do Conselho Municipal de
Turismo no “Sistema do ICMS critério Turismo”.
Assessorar na confecção de forma clara e com precisão de todos os anexos constantes
na Resolução SETUR e anexá-los ao “Sistema do ICMS critério Turismo”, bem como todos
os demais documentos solicitados no referido Sistema, observando criteriosamente os
prazos estabelecidos na Resolução SETUR.
A empresa deverá emitir e encaminhar para o Setor responsável do município e para os
e-mails definidos pelo Executivo que acompanharão a execução do Contrato relatórios
semanais de acompanhamento do andamento das ações realizadas pelo município e dos
documentos que comporão o processo do icms turístico.

PATRIMÔNIO CULTURAL:
A empresa prestará Atividade de Assessoria no desenvolvimento das ações realizadas
pelo município e preparação de documentação referente às ações que podem ser realizadas pelo
município para obtenção de recursos do ICMS- Patrimônio Cultural, seguindo criteriosamente
todas as regras expressas na Deliberação do CONEP, vigente.
 Visitas in loco, (totalmente custeadas pela contratada) quinzenalmente e por meio de
consultas por: telefone, fax, e-mail, whattsapp; e sob convocação discutida a necessidade entre
o município e a empresa, sendo comunicado com pelo menos 48 horas de antecedência.
 A empresa deverá assessorar na formalização e organização de toda a documentação
fornecida pelo município, em pastas a serem enviadas aos Órgãos competentes ou pelos meios
definidos pelas Legislações pertinentes, enquanto o contrato estiver vigente com a
Contratada.
 Realizar treinamento no município da equipe do setor de patrimônio cultural do município.


Realizar reuniões quinzenalmente, com os funcionários do setor de Patrimônio e pessoas
estratégicas da Prefeitura para análise do andamento do Serviço.
 Realizar, no mínimo 04 (quatro) Capacitações no ano, ligadas à área do Patrimônio
Cultural principalmente para os públicos-alvos: (funcionários do setor da cultura; Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural, profissionais da área de educação e Servidores Municipais do
município),
 Realização de reuniões no município com a equipe do setor de patrimônio cultural


15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG
AV. CAPITÃO JOÃO PINTO Nº 193, TELEFAX: (33) 3624-1263
CEP 39864-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº 18.477.315/0001-90

responsável pelo desenvolvimento das atividades e Secretarias e setores que acompanharão o
trabalho;
QUADRO I – GESTÃO:


Política municipal de proteção ao patrimônio cultural e outras ações.

Deve ser organizada toda a documentação referente à política municipal de patrimônio,
bem como atentar-se para a “Tabela de Pontuação do Setor de Patrimônio Cultural
Municipal” da deliberação do CONEP vigente, assessorando a Secretaria Municipal na
realização das atividades e montagem da documentação comprobatória.
 A empresa deverá assessorar na confecção de forma clara e com precisão todos os
anexos constantes na Deliberação e anexá-los ao “Sistema do ICMS critério Patrimônio
Cultural”, bem como todos os demais documentos solicitados no referido Sistema,
observando criteriosamente os prazos estabelecidos na Norma vigente; Investimentos e
despesas financeiras em bens culturais protegidos.
 A assessoria deve orientar a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural e organizar a devida documentação repassada pelo município,
levando-se em consideração as decisões da Secretaria Municipal e o Setor de
Preservação do Patrimônio Cultural.


QUADRO – PROTEÇÃO:
 Assessorar na análise, planejamento, elaboração e execução do Inventário de Proteção
do Patrimônio Cultural.
 Assessorar no desenvolvimento de todas as etapas em andamento ou incompletas do
Cronograma de Inventário enviado ao IEPHA no último exercício. As fichas de inventário
que porventura faltarem deverão ser confeccionadas e dado andamento de todo e
quaisquer procedimentos para a continuidade das ações.
 Processos de Tombamento: Orientar e avaliar, em conjunto com a Secretaria da Prefeitura
responsável e o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (COMPAC) a
possibilidade de dar início a trabalhos voltados ao tombamento de bens materiais e, caso
haja decisão favorável da referida Secretaria e do COMPAC, orientar sobre os
procedimentos necessários para realizar os estudos, parte técnica e legal necessárias.
 Elaboração dos dossiês e preparação de processo de tombamento e acompanhamento
de tombamentos dos seguintes bens: 02 tombamentos de estruturas arquitetônicas, e 02
registros de patrimonios imateriais;
 Processos de Registro de Bens Imateriais: Orientar e avaliar, em conjunto com a
Secretaria de Cultura Esporte e Lazer e o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio
Cultural (COMPAC) a possibilidade de dar início a trabalhos voltados ao registro de bens
imateriais, e, caso haja decisão favorável da referida Secretaria e do COMPAC, orientar
sobre os procedimentos necessários para realizar os estudos, parte técnica e legal
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necessárias.

QUADRO III – SALVAGUARDA E PROMOÇÃO:
 Assessorar na análise, planejamento e execução dos Programas de educação para o
patrimônio nas diversas áreas de desenvolvimento.
 Assessorar na realização dos procedimentos a serem documentados e informados sobre
a elaboração de projetos e a realização de atividades de educação patrimonial, nos
diversos Setores, previstos na Deliberação.
 Difusão: Assessorar na realização de ações de difusão tais como publicações e outras
ações advindas de programas de pesquisa e de divulgação do patrimônio cultural do
Município.
 A empresa deverá assessorar na preparação e organização de toda a documentação
fornecida pelo Município, em pastas a serem enviadas ao IEPHA até à data estipulada
pela Deliberação do CONEP vigente, enquanto for vigente o contratado da contratada
com a Prefeitura.
 Realizar estudo e análises, organização e adequação da documentação às normas do
IEPHA/MG para o repasse de ICMS Patrimônio Cultural.
 Realizar estudo e análises, e acompanhamento das atividades, cronograma e
documentação para o ano base de referência do repasse do ICMS.
 Realizar estudo e análises, sobre a documentação e as legislações pertinentes e
encaminhamento de minutas para análise e adoção, se for o caso, pelo Município.
Realizar repasse de informações sobre a execução e os procedimentos necessários
para o desenvolvimento do trabalho.
 Realizar estudo e análises, e acompanhamento da elaboração do Relatório das
atividades do Programa de Educação Patrimonial.
 Realizar estudo e análises, e acompanhamento do desenvolvimento da Jornada Mineira
do Patrimônio Cultural no município quando for o caso.
 Assessorar na elaboração do relatório da Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, quando
for o caso.




Assessorar na elaboração do Relatório de Atividades do Setor de Patrimônio.

ESPORTIVO:
A empresa prestará Atividade de Assessoria no desenvolvimento das ações realizadas
pelo Município e preparação de documentação referente às ações que podem ser realizadas pelo
Município para obtenção de recursos do ICMS – Esportivo, seguindo criteriosamente todas as
regras expressas no programa ICMS Esportivo pelo Governo de Minas Gerais.
 Assessoria deverá ser realizada com visitas in loco, (totalmente custeadas pela
contratada) quinzenalmente e por meio de consultas por: telefone, fax, e-mail, whatsapp; e sob
convocação discutida a necessidade entre o município e a empresa, sendo comunicado com
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pelo menos 48 horas de antecedência.
 Assessorar na atualização ou instituição de Legislações da área do esporte necessária
para pleitear o icms esportivo.
 Analisar os documentos de registros do desenvolvimento dos Programas e projetos
esportivos desenvolvidos pelo Setor no município. E apresentar as alterações necessárias, se for
o caso.
 Assessorar na elaboração de documentos e padronização necessários ao registro das
atividades esportivas para pleitear o icms esportivo. Os documentos deverão ser apresentados e
discutidos “in loco” entre os consultores e os funcionários do Setor.
 Assessorar no Plano de Ação e cronograma das atividades esportivas do município.
Assessorar o Setor de esporte no acompanhamento das atividades do Conselho Municipal
de Esporte, orientando sobre as obrigações e responsabilidades do órgão.
 A empresa deverá assessorar na formalização e organização de toda a documentação
forneci da pelo Município, em pastas a serem enviadas aos Órgãos competentes ou pelos meios
definidos pelas Legislações pertinentes, enquanto o contrato estiver vigente com a Contratada.
 Assessorar na utilização do Sistema Esportivo e atualizações.


3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1 - A contratação dos serviços técnicos específicos de assessoria e consultoria de empresa
especializada para realização de assessoria, acompanhamento in loco e montagem de documentação
referente ao ICMS-Patrimônio Cultural, ICMS-Esportivo e ICMS-Turístico garantirá a constante
atualização de mudanças na legislação e nos procedimentos administrativos. Bem como, garantirá o
acompanhamento e orientações necessárias à entrega da documentação aos órgãos competentes, com
fins de pontuação e arrecadação do ICMS cultural, esportivo e turístico.
4 - FORMA, PRAZO, LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
4.1 - O prazo de prestação de serviços ora solicitado terá vigência da assinatura do contrato, até
31/12/2021. O contrato poderá ser prorrogado conforme previsto na Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações.
4.2 - Os serviços prestados serão realizados e coordenados de acordo com a orientação e local prédeterminados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, correndo todos os eventuais custos
relativos à hospedagem e alimentação às expensas da CONTRATADA.
5 - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
5.1 - O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:
5.1.1 - GESTOR DO CONTRATO: (Mucia Antunes David, Secretaria Municipal de Assistência
Social, antunesdavidmucia@gmail.com e (33) 3624-1550).
5.1. 2 - FISCAL DO CONTRATO: (Marcos Aurélio Pereira Guimarães, Diretor Patrimônio Histórico
Cultural, e-mail: malutomich@gmail.com e telefone: (33) 98813-9877).
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5.2 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se
os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o
prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem
como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos
respectivos termos aditivos, etc.
5.3 - Compete ao fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo
o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar
informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com
a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.
5.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
5.5 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
6 - ASSISTÊNCIA:
6.1 - A contratada deverá realizar no mínimo 01 (uma) visita por mês ao município, para reunir com a
equipe, definir as ações, orientar, encaminhar e executar o programa, além de acompanhamento através
de todos os meios de comunicação existentes, como por exemplo, e-mail, telefone, whatsapp.
7 - DOCUMENTAÇÃO:
7.1 - Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme
definido pela Divisão de Compras e Divisão de Licitação.
7.2. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta:
a) profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente;
b) sendo o mesmo profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
serviço de características semelhantes ao deste edital, limitada esta exclusivamente a parcela de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
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8 - OBRIGAÇÃO DAS PARTES:
8.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1.1 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com
os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
8.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo máximo de 05 (cinco) (dias), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
8.1.3 - Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
8.1.4 - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao Município ou a terceiros;
8.1.5 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
de conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.1.6 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;
8.1.7 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
8.1.8 - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
8.1.9 - Não permitir a utilização do trabalho do menor;
8.1.10 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.11 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
8.1.12 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57
da Lei Nº 8.666, de 1993.
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8.1.13 - Fornecer relatório sucinto do andamento dos serviços, mensalmente, para que a Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer possa ter conhecimento de possíveis pendências;
8.1.14 - Cumprir rigorosamente as determinações da Deliberação Normativa CONEP Nº 01/2016 e Nº
03/2017;
8.1.15 - Manter durante o período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas para
habilitação.
8.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.2.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;
8.2.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.3 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
8.2.4 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
8.2.6 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:
9.1 - Critério de avaliação da proposta
a) MENOR PREÇO desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste
Termo de Referência.
10 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
10.1 - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a
crédito do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela contratada em sua proposta, no prazo de
até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is),
devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.
10.1.1 - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo fiscal do contrato.
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10.1.2 - As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que
apresentarem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a
correr a partir da data da reapresentação dos documentos, considerados válidos pelo CONTRATANTE.
10.1.3 - Nas Notas Fiscais deverão vir os dados bancários completos da CONTRATADA, sob pena de
não realização do pagamento até a informação dos mesmos, de obrigação da CONTRATADA.
10.2 - Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada deverá apresentar, junto à nota fiscal
de produtos/serviços, a seguinte documentação:
I - Documentos comprobatórios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;
II - Termo de Medição ou Relatório de Prestação de Serviços, devidamente atestado e aprovado pelo
Fiscal do Contrato e pelo Secretário requisitante;
III – Registro fotográfico (se for o caso);
10.3 - Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará as retenções tributárias cabíveis.
10.4 - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar Nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
10.5 - É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
11 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
A vigência será da assinatura do contrato até 31/12/2021, podendo ser prorrogado mediante termo
aditivo.
12 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente Termo de Referência correrão à conta dos
recursos consignados nas seguintes Dotações Orçamentárias:
0909.04.0122.0009.2089 – Manut. da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 33903900000
-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 676.
13 - CONTA CORRENTE:
CONTA: Nº. 13.559-3, AGÊNCIA 0202-X – RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE ICMS TURISTÍCO.
14 - ORIGEM DOS RECURSOS:
( X ) Recursos próprios;
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) ____________, CNPJ nº. ________________, com sede à___________________,
neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas praticar os atos
necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 009/2021,
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.
Local, data e assinatura

Obs.: - Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” validada
mediante assinatura com firma reconhecida em cartório, apresentação de cópia autenticada do
ato constitutivo da empresa e documento original e com foto que identifique o credenciado.
- Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

DECLARAÇÃO

A
empresa/licitante...................................................,
CNPJ/CPF
nº
......................................., com sede em .....................................(endereço completo), por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº
10.520/2002 e para fins do Pregão nº. 009/2021 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no Edital.

____________________, ____ de _______________ de 2021.
_________________________________________________________
Assinatura e identificação do dirigente da empresa/proponente/licitante
OBS: – Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ......................., DECLARA, sob as
penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Carlos Chagas - MG, no procedimento
licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Por ser verdade, firma a presente.

................................., ........ de ............................. de .........

_______________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº. ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente.

................................, ........... de ............................ de ...........

_______________________________________________
(Representante legal da licitante)
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E
DE SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL
A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº.____________, através de seu representante
legal, senhor (a) __________________________________:
DECLARA que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-me a eventuais averiguações que se façam necessárias.
DECLARA que se compromete a manter, durante a execução do Contrato de Fornecimento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE na licitação instaurada pelo MUNICIPIO
DE CARLOS CHAGAS, acima epigrafada, que concorda e submete-se a todos os seus termos.
DECLARA, também, que nos preços cotados estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas, fretes e carretos, descarregamento, encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, necessárias a execução do objeto.
DECLARA, ainda, que tem conhecimento e submete-se ao disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº.
10.520/02 e suas posteriores alterações, bem como, ao edital e seus anexos referente ao Pregão
supracitado.
DECLARA, por fim, que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5%
(cinco) por cento do capital ou controlador ou responsáveis técnicos, são servidores da Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas/MG, sob qualquer regime de contratação, conforme determina o art. 9º, II e
III, da Lei nº. 8.666/93.
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.
____________________, ____ de _______________ de 2021.

_____________________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º--------------------------------------
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021

PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas
Divisão de Licitação e Compras
A empresa/licitante ......................................................., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº. ..........................................,
sediada à ....................................., bairro ..........., Município de ........................., por seu representante legal, vem,
perante V.Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:
Obs: A proposta comercial deverá ser confeccionada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, bem como
datada, assinada e rubricada, por quem de direito, devendo, obrigatoriamente, indicar os requisitos abaixo:
VALOR
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

VALOR MENSAL

TOTAL

01

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão
Presencial nº. 009/2021 e ainda que:
a) a presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
b) preço unitário e total, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a 02 (duas) casas decimais,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a
prestação do serviço do objeto da presente licitação;
c) Informar o(s) e-mail(is) da empresa, o(s) qual(is) serão utilizados pela Administração para envio das
Autorizações de Fornecimento. Qualquer mudança de e-mail, no decorrer da execução, deverá ser informada,
imediatamente, para a Divisão de Licitações do Município.
E-mail(s): _______________________________________________________
...................................., ..... de .......................... de .............
_____________________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º-------------------------------------CPF n.º---------------------------------------
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021
MINUTA CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 18.477.315/0001-90, com sede à Avenida Capitão João Pinto, 193, Centro, em Carlos
Chagas/MG, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. José Amadeu Nanayoski Tavares, brasileiro, casado, residente e domiciliado à cidade de Carlos
Chagas/MG e, do outro lado a empresa ..............., inscrita no CNPJ sob o nº. ................, com sede à Rua
......., nº. ........, Bairro .........., na cidade de .................., a seguir denominada CONTRATADA,
representada neste ato pelo Sr. ..............., ..........., .........., ............, inscrito no CPF sob o nº. .............,
portador do RG nº. .............., residente e domiciliado à Rua .........., nº. ......., Bairro ............, na cidade de
................, resolvem firmar o presente contrato, em conformidade com o Processo Licitatório nº.
069/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2021, tipo “MENOR PREÇO”, sob a regência
da Lei Federal nº. 8.666/93 modificada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e posteriores alterações, e mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a “Contratação de empresa, para prestação de serviços
profissionais de consultoria, assessoria, visando planejamento, análise, organização no
acompanhamento e captação do ICMS Patrimônio Cultural, Esportivo e Turístico. Fundo ICMS
Turístico. AG 0202-X, Banco do Brasil, Conta Corrente 13.559-3”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
São condições de execução do presente contrato:
2.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem
autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades e sanções, inclusive
rescisão.
2.2. Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE, poderá alterar quantitativos do objeto
contratado, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites
estabelecidos no art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.
2.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto no
Edital, podendo rescindir o contrato, nos termos do art. 78; inciso I; da Lei Federal Nº. 8.666/93.
2.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I – DA CONTRATADA:
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
máximo de 05 (cinco) (dias), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao Município ou a terceiros;
e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;
g) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
h) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
i) Não permitir a utilização do trabalho do menor;
j) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
K) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência ou na minuta de contrato;
l) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57
da Lei Nº 8.666, de 1993.
m) Fornecer relatório sucinto do andamento dos serviços, mensalmente, para que a Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer possa ter conhecimento de possíveis pendências;
n) Cumprir rigorosamente as determinações da Deliberação Normativa CONEP Nº 01/2016 e Nº 03/2017;
o) Manter durante o período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas para habilitação.
II – DO CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
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c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços serão realizados, conforme a seguir:
TURISMO:
 Atividade de Assessoria, no desenvolvimento de ações e formalização de documentação
referente às ações que podem ser realizadas pelo Município para obtenção de recursos
do ICMS Turístico, seguindo criteriosamente todas as regras expressas pela Secretaria de
Estado de Esportes de Minas Gerais, tendo em vista os recursos técnicos e humanos
disponíveis na Prefeitura Municipal e as regras expressas na Resolução SETUR,
enquanto o contrato estiver vigente com a Contratada.
 Assessoria deverá ser realizada com visitas in loco, (totalmente custeadas pela
contratada) quinzenalmente e/ou por meio de consultas por: telefone, fax, e-mail,
whatsapp; e sob convocação discutida a necessidade entre o município e a empresa,
sendo comunicado com pelo menos 48 horas de antecedência.
 Planejamento, organização, estudo e análise na adequação da Legislação que cria a
Política Municipal de Turismo, Conselho Municipal, Fundo Municipal e a filiação do
Município ao Circuito correspondente.
 Planejamento, organização, estudo e análise na adequação da documentação às normas
da SETUR/MG para fins de habilitação e pontuação na distribuição da parcela de ICMS
pelo critério turismo.
 Assessorar na elaboração e ou revisão do Plano Municipal de Turismo e, caso necessário,
redigir as alterações que deverão ser avaliadas pela Secretaria Municipal e pelo Conselho
Municipal de Turismo.
 Assessoria na elaboração e/ou atualização de Inventário turístico, quando necessário.
Assessoria na utilização dos Sistemas de Turismo (icms turístico, Portal e outros)
pertinentes aos icms turístico.
 Realização de reuniões com a equipe do setor responsável pelo desenvolvimento das
atividades, bem como com as Secretarias e setores que acompanharão o trabalho.
 Acompanhamento das atividades para o desenvolvimento dos trabalhos do ICMS
Turístico, através de visitas ao Município e treinamento da equipe.
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Apontar e assessorar na definição e execução de ações turísticas que podem ser
desenvolvidas no município para atender às Normas vigentes que pontua o município e
atenda a Política Municipal.
 Assessorar no cadastro do Gestor Municipal de Turismo e do Conselho Municipal de
Turismo no “Sistema do ICMS critério Turismo”.
 Assessorar na confecção de forma clara e com precisão de todos os anexos constantes
na Resolução SETUR e anexá-los ao “Sistema do ICMS critério Turismo”, bem como todos
os demais documentos solicitados no referido Sistema, observando criteriosamente os
prazos estabelecidos na Resolução SETUR.
 A empresa deverá emitir e encaminhar para o Setor responsável do município e para os
e-mails definidos pelo Executivo que acompanharão a execução do Contrato relatórios
semanais de acompanhamento do andamento das ações realizadas pelo município e dos
documentos que comporão o processo do icms turístico.


PATRIMÔNIO CULTURAL:
 A empresa prestará Atividade de Assessoria no desenvolvimento das ações realizadas
pelo município e preparação de documentação referente às ações que podem ser realizadas pelo
município para obtenção de recursos do ICMS- Patrimônio Cultural, seguindo criteriosamente
todas as regras expressas na Deliberação do CONEP, vigente.
 Visitas in loco, (totalmente custeadas pela contratada) quinzenalmente e por meio de
consultas por: telefone, fax, e-mail, whattsapp; e sob convocação discutida a necessidade entre
o município e a empresa, sendo comunicado com pelo menos 48 horas de antecedência.
 A empresa deverá assessorar na formalização e organização de toda a documentação
fornecida pelo município, em pastas a serem enviadas aos Órgãos competentes ou pelos meios
definidos pelas Legislações pertinentes, enquanto o contrato estiver vigente com a
Contratada.
 Realizar treinamento no município da equipe do setor de patrimônio cultural do município.
Realizar reuniões quinzenalmente, com os funcionários do setor de Patrimônio e pessoas
estratégicas da Prefeitura para análise do andamento do Serviço.
 Realizar, no mínimo 04 (quatro) Capacitações no ano, ligadas à área do Patrimônio
Cultural principalmente para os públicos-alvos: (funcionários do setor da cultura; Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural, profissionais da área de educação e Servidores Municipais do
município),
 Realização de reuniões no município com a equipe do setor de patrimônio cultural
responsável pelo desenvolvimento das atividades e Secretarias e setores que acompanharão o
trabalho;


QUADRO I – GESTÃO:


Política municipal de proteção ao patrimônio cultural e outras ações.



Deve ser organizada toda a documentação referente à política municipal de patrimônio,
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bem como atentar-se para a “Tabela de Pontuação do Setor de Patrimônio Cultural
Municipal” da deliberação do CONEP vigente, assessorando a Secretaria Municipal na
realização das atividades e montagem da documentação comprobatória.
 A empresa deverá assessorar na confecção de forma clara e com precisão todos os
anexos constantes na Deliberação e anexá-los ao “Sistema do ICMS critério Patrimônio
Cultural”, bem como todos os demais documentos solicitados no referido Sistema,
observando criteriosamente os prazos estabelecidos na Norma vigente; Investimentos e
despesas financeiras em bens culturais protegidos.
 A assessoria deve orientar a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural e organizar a devida documentação repassada pelo município,
levando-se em consideração as decisões da Secretaria Municipal e o Setor de
Preservação do Patrimônio Cultural.
QUADRO – PROTEÇÃO:
 Assessorar na análise, planejamento, elaboração e execução do Inventário de Proteção
do Patrimônio Cultural.
 Assessorar no desenvolvimento de todas as etapas em andamento ou incompletas do
Cronograma de Inventário enviado ao IEPHA no último exercício. As fichas de inventário
que porventura faltarem deverão ser confeccionadas e dado andamento de todo e
quaisquer procedimentos para a continuidade das ações.
 Processos de Tombamento: Orientar e avaliar, em conjunto com a Secretaria da Prefeitura
responsável e o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (COMPAC) a
possibilidade de dar início a trabalhos voltados ao tombamento de bens materiais e, caso
haja decisão favorável da referida Secretaria e do COMPAC, orientar sobre os
procedimentos necessários para realizar os estudos, parte técnica e legal necessárias.
 Elaboração dos dossiês e preparação de processo de tombamento e acompanhamento
de tombamentos dos seguintes bens: 02 tombamentos de estruturas arquitetônicas, e 02
registros de patrimonios imateriais;
 Processos de Registro de Bens Imateriais: Orientar e avaliar, em conjunto com a
Secretaria de Cultura Esporte e Lazer e o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio
Cultural (COMPAC) a possibilidade de dar início a trabalhos voltados ao registro de bens
imateriais, e, caso haja decisão favorável da referida Secretaria e do COMPAC, orientar
sobre os procedimentos necessários para realizar os estudos, parte técnica e legal
necessárias.

QUADRO III – SALVAGUARDA E PROMOÇÃO:
 Assessorar na análise, planejamento e execução dos Programas de educação para o
patrimônio nas diversas áreas de desenvolvimento.
 Assessorar na realização dos procedimentos a serem documentados e informados sobre
a elaboração de projetos e a realização de atividades de educação patrimonial, nos
diversos Setores, previstos na Deliberação.
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 Difusão: Assessorar na realização de ações de difusão tais como publicações e outras
ações advindas de programas de pesquisa e de divulgação do patrimônio cultural do
Município.
 A empresa deverá assessorar na preparação e organização de toda a documentação
fornecida pelo Município, em pastas a serem enviadas ao IEPHA até à data estipulada
pela Deliberação do CONEP vigente, enquanto for vigente o contratado da contratada
com a Prefeitura.
 Realizar estudo e análises, organização e adequação da documentação às normas do
IEPHA/MG para o repasse de ICMS Patrimônio Cultural.
 Realizar estudo e análises, e acompanhamento das atividades, cronograma e
documentação para o ano base de referência do repasse do ICMS.
 Realizar estudo e análises, sobre a documentação e as legislações pertinentes e
encaminhamento de minutas para análise e adoção, se for o caso, pelo Município.
Realizar repasse de informações sobre a execução e os procedimentos necessários
para o desenvolvimento do trabalho.
 Realizar estudo e análises, e acompanhamento da elaboração do Relatório das
atividades do Programa de Educação Patrimonial.
 Realizar estudo e análises, e acompanhamento do desenvolvimento da Jornada Mineira
do Patrimônio Cultural no município quando for o caso.
 Assessorar na elaboração do relatório da Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, quando
for o caso.




Assessorar na elaboração do Relatório de Atividades do Setor de Patrimônio.

ESPORTIVO:
A empresa prestará Atividade de Assessoria no desenvolvimento das ações realizadas
pelo Município e preparação de documentação referente às ações que podem ser realizadas pelo
Município para obtenção de recursos do ICMS – Esportivo, seguindo criteriosamente todas as
regras expressas no programa ICMS Esportivo pelo Governo de Minas Gerais.
 Assessoria deverá ser realizada com visitas in loco, (totalmente custeadas pela
contratada) quinzenalmente e por meio de consultas por: telefone, fax, e-mail, whatsapp; e sob
convocação discutida a necessidade entre o município e a empresa, sendo comunicado com
pelo menos 48 horas de antecedência.
 Assessorar na atualização ou instituição de Legislações da área do esporte necessária
para pleitear o icms esportivo.
 Analisar os documentos de registros do desenvolvimento dos Programas e projetos
esportivos desenvolvidos pelo Setor no município. E apresentar as alterações necessárias, se for
o caso.
 Assessorar na elaboração de documentos e padronização necessários ao registro das
atividades esportivas para pleitear o icms esportivo. Os documentos deverão ser apresentados e
discutidos “in loco” entre os consultores e os funcionários do Setor.
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Assessorar no Plano de Ação e cronograma das atividades esportivas do município.

Assessorar o Setor de esporte no acompanhamento das atividades do Conselho Municipal
de Esporte, orientando sobre as obrigações e responsabilidades do órgão.
 A empresa deverá assessorar na formalização e organização de toda a documentação
forneci da pelo Município, em pastas a serem enviadas aos Órgãos competentes ou pelos meios
definidos pelas Legislações pertinentes, enquanto o contrato estiver vigente com a Contratada.
 Assessorar na utilização do Sistema Esportivo e atualizações.


CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Pelo objeto contratado o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância total de
R$______________ (_____________), sendo R$ ________ (_____________) por mês.
5.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria
Municipal da Fazenda do Município de Carlos Chagas/MG no prazo de até 30 (trinta) dias após a
apresentação do documento fiscal e comprovação da entrega dos serviços, com Recursos da Conta
13.559-3 – Fundo do ICMS Cultural.
5.3. A Divisão de Licitação e Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da
nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la;
5.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;
5.5. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
5.6. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 5.2, a partir da data de sua
reapresentação;
5.7. Nenhum pagamento será efetuado ao detentor da ata de registro de preços, sem que este apresente
Nota Fiscal, Certidão Negativa de Débito – CND quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
incluída a CND relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
5.8. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
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CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO
6.1. A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto deste instrumento será a
Secretaria de Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do
orçamento vigente, exercício 2021.
0909.04.0122.0009.2089 – Manut. da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 676.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o CONTRATANTE poderá aplicar
a CONTRATADA às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e penal cabíveis.
§ 1º Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:
I – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto, sobre
o valor do contrato;
II – 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega do objeto, com o consequente cancelamento do mesmo;
III – 10% (dez por cento) mais juros de mora, por descumprimento das obrigações aqui contratadas,
incidentes sobre o valor do contrato, no caso da CONTRATADA injustificadamente desistir do contrato
ou deixar de cumprir quaisquer das cláusulas aqui pactuadas.
§ 2º O recolhimento das multas referidas nos incisos I, II será descontado do valor contratado, na
importância apurada pelo CONTRATANTE.
§ 3º O não recolhimento da multa prevista no inciso III ensejará para a CONTRATADA além das
penalidades previstas, a devida ação de execução para cobrança do valor apurado.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. O contrato poderá ser rescindido independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de
contrato:
I – Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;
II – Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização.
§ 2º Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente
de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata dissolução,
insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL
10.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório n°. 069/2021, na
modalidade Pregão Presencial n°. 009/2021; homologado em ....../....../2021, que lhe deu causa, para
cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao instrumento convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
11.1. A vigência deste contrato será a partir da assinatura até o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogado
nos através de Termo Aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, para
dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por
estarem justos e acordados, assinam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Carlos Chagas/MG, aos ..... do mês de ........... do ano de 2021.

Município de Carlos Chagas
Contratante

Nome da Empresa
Contratada

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO IX
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021
MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL/ MICROEMPRESA/EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO

____________________________________________,CNPJ_______________________________,
sediada ________________________________________________, por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº ______/2021, DECLARA
expressamente para se beneficiar do Regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº
123/2006 e alteração posterior ser:
( ) Microempreendedor Individual
( ) Microempresa
( ) Empresa de Pequeno Porte
................................, ______ de .................. de .............

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________
OBS.:
- ESTÁ DECLARAÇÃO PODERÁ SER APRESENTADA NA FASE DO CREDENCIAMENTO, CASO
SEJA DE INTERESSE DA LICITANTE, AO INVÉS DE APRESENTAR A CERTIDÃO SIMPLIFICADA
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL.
- A LICITANTE É RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESSA DECLARAÇÃO.
- A INVERDADE DAS INFORMAÇÕES NELA CONTIDAS IMPLICARÁ NA IMEDIATA OU
INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE, OU A RESCISÃO CONTRATUAL, SEM
PREJUÍZO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAIS CABÍVEIS.
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