
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 
PRAÇA DO DIVINO, Nº10 – TELEFONE: (38) 3535-1121 – FAX: (38) 3535-1118 

CEP. 39.130.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°59/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.75, II DA LEI 14.133/2021  N°018/2021 

COTAÇAO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP NOS TERMOS DA LC 123/06 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ATRAVÉS DA 

PRESENTE COTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA NO ÂMBITO DA LEI 

FEDERAL 14.133/2021 

 

INSTRUÇÕES AOS INTERESSADOS 

O Município de Datas-MG, leva ao conhecimento dos interessados com base 

na Lei Federal N° 14.133/2021, que realizará Cotação de Preços, com vistas a 

Aquisição Aquisição de uma Enxada Rotativa, em atendimento a Resolução 

SEGOV n° 753/2020, contidos no item IV– Objeto, mediante condições 

estabelecidas neste Edital. 

Dessa forma, solicitamos apresentar proposta de Aquisição de Material/Bem, conforme 

condições observadas a seguir: 

I. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - Para julgamento será adotado o critério de 

MENOR  PREÇO; 

II. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:  16/06/2021 às 12h00. 

III. ABERTURA DAS PROPOSTAS:  A Comissão Permanente de Contratação 

deverá analisar e apresentar o resultado em até 2(dois) dias úteis após o recebimento 

das propostas. 

IV. OBJETO: Aquisição de uma Enxada Rotativa, em atendimento a 

Resolução SEGOV n° 753/2020, mediante condições estabelecidas neste Edital, 

conforme especificação técnica abaixo: 

IV.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUANT

. 
VLR UNIT. (R$) 

VLR TOTAL 
(R$) 
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1 

Enxada rotativa encanteirada 
adubadora com reservatório de 
adubo com capacidade mínima 
de 120kg e sistema regulador de 
dosagem. Possibilidade de 
acoplamento nos três pontos do 
trator e formação de canteiros 
com mínimo de 90 cm largura 

UN 01 R$ 20.000,00  R$ 20.000,00 

 

V. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. O interessado deverá protocolar o envelope contendo a proposta de preços até o 

dia 16/06/2021 às 12h00 no setor de licitações situado na Praça do Divino, n° 10, Centro, 

Datas-MG,  ou ainda enviar a proposta por e-mail: licitacoes@datas.mg.gov.br 

5.2. A proponente deverá preencher a minuta de proposta indicada no anexo II do 

presente edital e observará o seguirnte: 

a) NA OFERTA DA PROPOSTA deve estar incluso o valor de todas as taxas e tributos; 

b) Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e que se lograr êxito 

apresentará a documentação de habilitação indicada no item VI deste edital. 

c) Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após 

o recebimento definitivo do material pelo gestor da contratação. 

d) Prazo de Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado na forma da Lei 14.133/2021. 

e) Local da Entrega do Material/Bem: O material deverá ser entregue na sede da 

secretaria municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Datas. 

VI. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA, FISCAL E TÉCNICA 

Após a divulgação do proponente classificado em primeiro lugar, a Comissão Permanete 

de Contratação convocará o proponente para comprovar a regularidade jurídica, fiscal 

e técnica, no prazo de até 24(horas) podendo, inclusive encaminhar a documentação 

através do e-mail licitacoes@datas.mg.gov.br. 

A proposta e os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados   

em original ou por cópia autenticada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

solicitação do Presidente da Comissão Permanente de COntratação, ao Município de 

Datas setor de licitações e contratos, Praça do Divino, n° 10, Centro, Datas-MG.  
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6.1.  jurídica; 

Conforme previsão contida no art. 66 da Lei Federal N° 14.133/2021,  "A habilitação 

jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir 

obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de 

existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da 

atividade a ser contratada."  

Ante ao exposto a proponente poderá apresentar no que couber:  

a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber; 

b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da 

consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

empresária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de 

documento comprovando os seus administradores; 

d) 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, devendo todos 

os documentos estar traduzidos para o vernáculo por tradutor oficial;Em qualquer 

dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa 

deverá ser compatível com o objeto licitado. 

Com a expedição pela JUCEMG da Instrução Normativa N° 003/2013, os contratos Sociais 

expedidos/atualizados após dezembro de 2013 poderão ter sua veracidade aferida através 

do site: 

http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownload

ViaUnica.jsf, para tanto bastará que a licitante forneça o documento contendo em seu 

rodapé o n° do protocolo e o código de segurança. 

6.3 - fiscal, social e trabalhista(art. 68 da Lei 14.133/2021); 
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a) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ);   

b) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

c) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

VII. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06   

Aplicam-se ao presente procedimento as disposições constantes dos arts. 42 a 49 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

VIII. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias 

seguintes: 13.01.02.20.606.0035.3073.44905200. FICHA 910 

IX. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  

E-mail: licitacoes@datas.mg.gov.br  Telefone (38)35351121 A/C Vagner William Pereira, 

Presidente da Comissão Especial de Contratação. 

X. DA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRONICO OFICIAL:  

Em cumprimento à Lei 14.133/2021, o  sítio eletrônico oficial1 do Município de Datas é 

o seguinte site: http://datas.mg.gov.br. 

A presente manifestação de interesse em obter propostas, através do presente edital, 

será divulgada através do sítio eletrônico oficial do Município de Datas, conforme prevê 

                                                 

1 LII - sítio eletrônico oficial: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade 
certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de 
governo digital dos seus órgãos e entidades; 
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no   § 3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, com o objetivo de viabilizar a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Municipal.  

Conforme prevê no artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, O ato que autoriza a 

contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido 

à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

XI. REFERÊNCIA DE TEMPO:  

Para toda referência de tempo será observado o horário de   Brasília – DF. 

 

Datas/MG, 11 de junho de 2021. 

 

Vagner William Pereira 

Presidente da Comissão Permanente de Contratação 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO 

  A prestação de serviço para aquisição dos materiais se fazem necessários para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

1 – DO OBJETO 
 
1.1. Aquisição de uma Enxada Rotativa, em atendimento a Resolução SEGOV n° 

753/2020.  

 
1.2. Unidade Requisitante: Secretaria de Agricultura- Responsável: Rodrigo Magno de 
Souza. 
 
1.3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - A aquisição do Implemento se faz necessário para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Agricultura.  Tal aquisição em muito contribuirá com os 
munícipes, visto que, os equipamentos serão usados para dar agilidade aos trabalhos 
do homem do campo, que em muitas vezes é realizado de forma manual e muito mais 
trabalho. 
 
2.2 - MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
2.2.1 – A aquisição deverá ser realizada pelo período de vigência do contrato (12) 
meses, contados a partir da solicitação e emissão da ordem de serviços, podendo ser 
prorrogado no interesse das partes até o máximo permitido em Lei. 
2.2.2 – O produto deverá ser disponibilizados neste Município, em conformidade com 
as especificações descritas no objeto, sendo de responsabilidade deste todo e qualquer 
procedimento relativo à prestação dos serviços. 
 
 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VLR UNIT. 

(R$) 
VLR TOTAL 

(R$) 

1 

Enxada rotativa encanteirada 
adubadora com reservatório de 
adubo com capacidade mínima de 
120kg e sistema regulador de 
dosagem. Possibilidade de 
acoplamento nos três pontos do 
trator e formação de canteiros 
com mínimo de 90 cm largura 

Und 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 
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3.1. As despesas decorrentes da locação dos veículos correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas no orçamento de 2021. 
 

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
4.1. A presente contratação terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses. 
 

5 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
5.1 – O fornecimento do produto deverá realizado pela CONTRATADA, após a Ordem 
de Serviços, contados da data de assinatura do Contrato; 
 

6 - DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
 
6.1 -  A Aquisição de uma Enxada Rotativa deverá atender a Resolução SEGOV n° 
753/2020 e demais legislações pertinentes a matéria. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Será designado servidor da Secretaria Municipal de Agricultura desta Prefeitura 
para promover o acompanhamento da entrega da (s) equipamento (s), com fins de 
conferir no que for necessário às condições previstas neste Termo.  
7.2. Rejeitar o bem que não atenda aos requisitos constantes das especificações neste 
Termo de Referência.  
7.3. Efetuar o pagamento até o 15º (décimo) dia útil seguinte ao do recebimento 
definitivo, com atesto da nota fiscal de cada fornecimento, que deverá ser feito pelo 
Setor de Transporte.  
7.4. Aplicar as penalidades, quando cabível.  
 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo 
rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Termo de Referência e na 
proposta comercial.  
8.2. Fornecer os equipamentos novos, os manuais do proprietário, de manutenção e de 
garantia.  
8.3. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo 
de vigência da garantia (mínimo 01 - um ano), a (s) equipamento (s) que apresentar 
(em) vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Datas, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  
8.4. Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais 
ou superiores as utilizadas na fabricação da (s) equipamento, sem ônus para o 
município.  
8.5. Substituir, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a (s) equipamento (s) 
que apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela 
frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham sido realizadas nas 
concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia.  
8.6. A CONTRATADA reconhece como de sua responsabilidade:  
I - Responsabilizar-se-á pela execução do objeto especificado no presente Termo de 
Referência.  
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II- Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com 
pessoal de sua contratação necessária à execução do objeto contratual, inclusive 
encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos 
serviço/entrega dos itens constantes no termo Projeto Básico.  
III- Os pagamentos, quer sejam Federais, Estaduais ou Municipais, de todos os tributos 
incidentes sobre este instrumento ou decorrentes da execução do objeto, bem como 
decorrentes da legislação trabalhista e providenciaria, a qualquer empregado ou 
preposto seu, inclusive os seus próprios, sob pena de retenção do pagamento.  
IV- Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou 
prepostos, ao contratante ou a terceiros.  
V- Manter durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação que 
garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda 
Pública e Trabalhista.  
VI- O fornecimento do objeto em estrita conformidade às especificações técnicas 
descritas em proposta e folder/catálogo apresentados, bem como o prazo para entrega 
dos itens será de no máximo 60 (sessenta) dias após o recebimento pela empresa 
contratada da Ordem de Fornecimento.  
VII- Manter, durante a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação.  
 

9 - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, a responsabilidade pela gestão da 
contratação ficará a cargo do Secretário Municipal de Agricultura através do servidor 
designado. 
 

10 - DAS SANÇÕES 
 
10.1 - A Contratada, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo 
a proposta, falhando ou fraudando na execução do contrato, comportando-se de modo 
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Termo de Referência e demais cominações legais.  
10.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual:  
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por cento por dia de atraso na execução do objeto, 
ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência.  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 
possível rescisão contratual.  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a Contratante, em face da menor 
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada.  
10.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pela Contratada. Se os valores não forem 
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suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
10.4 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
Segue especificações, exigências e quantidades estabelecidas abaixo para confecção:    

 

 

 

NARLISSON DE JESUS MARTINS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VLR 

UNIT. (R$) 
VLR TOTAL 

(R$) 

1 

Enxada rotativa encanteirada 
adubadora com reservatório de 
adubo com capacidade mínima de 
120kg e sistema regulador de 
dosagem. Possibilidade de 
acoplamento nos três pontos do 
trator e formação de canteiros com 
mínimo de 90 cm largura 

Und 1   
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ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. DADOS DA PROPONENTE: 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ: INSCRIÇAO ESTADUAL: 

ENDEREÇO: CEP 

CIDADE/UF TELEFONE: 

CONTATO: 

OBSERVAÇÃO: solicitamos a todos os participantes que ao encaminharem suas propostas
providenciem o preenchimento dos dados acima solicitados 

2. PROPOSTA COMERCIAL: 

Prezados Senhores, 

Após cuidadoso exame e estudo do Edital referente à Cotação para a Dispensa de 

Licitação N° 018 /2021 com fundamento no art. 75, II da Lei Federal Ne 14.133/2021, 

seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta 

para Aquisição de Material/Bem de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), em 

conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital e seus Anexos. 

O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da data da 

apresentação. 

Item Descrição do 

Objeto 

Unid. Quant Vl. 

Unit 

Vl. 

Total 

      

Atenciosamente, 

....................................................................... 

Proponente 

.................................................................................................................................... 

Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do proponente Nome(s), endereço, telefax 

e telefone para contato. 

 



  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 
PRAÇA DO DIVINO, Nº10 – TELEFONE: (38) 3535-1121 – FAX: (38) 3535-1118 

CEP. 39.130.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Datas-MG 

A/C Presidente da Comissão Permanente de Contratação 

 

Referência: Dispensa de Licitação N°017/2021  

Com fundamento no art. 75, II da Lei Federal N° 14.133/2021 

 

Prezado Senhor, 

 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 
ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital de convocação para cotação da 
Dispensa de Licitação N°018/2021 e no inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, vem perante 
Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de Datas-MG 

A/C Presidente da Comissão Permanente de Contratação 

Referência: Dispensa de Licitação N°018/2021  

Com fundamento no art. 75, II da Lei Federal N° 14.133/2021 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 
ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital de convocação para cotação da 
Dispensa de Licitação N°018/2021 e no art. 67 da Lei 14.133/2021, vem perante Vossa Senhoria 
DECLARAR que:   

 

a) Dispõe do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos: 

PROFISSIONAL QUALIFICAÇÃO 

  

  

 

b) Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Dispensa de Licitação N° 018/2021 com fundamento no art. 75, II da Lei 14.133/2021 

 

A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu 
representante legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de Identidade 
nº ..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é 
considerada: 

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º 
da Lei Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de Credenciamento, para efeitos de 
se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

 

______________, .... de ........................... de 2021. 

 

 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 

Carimbo/identificação da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 
PRAÇA DO DIVINO, Nº10 – TELEFONE: (38) 3535-1121 – FAX: (38) 3535-1118 

CEP. 39.130.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

  

 

Que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS, Estado de 
Minas Gerais, CNPJ ........................................, situada à Rua ........................................ 
Centro nesta cidade de Datas, Estado de Minas Gerais, adiante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito _____________, brasileiro, 
estado civil, inscrito no CPF sob o nº: ..........................e do outro lado a 
empresa....................................................., inscrita no CNPJ nº: 
...............................estabelecida na cidade de ............................ , Rua/Av ......................, 
.........................  nº ......... – Bairro .........................,   aqui representada  por 
..................(qualificar) ..............., adiante denominada simplesmente CONTRATADA, 
mediante as seguintes cláusulas:   

  

PRIMEIRA: DO OBJETO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1) Figura como objeto do presente contrato, a 
_______________________________________________, conforme processo 
Administrativo n° __/2021, Dispensa de Licitação N° 001 __/2021 com fundamento no 
art. 75, II da Lei 14.133/2021 e seu respectivo resultado, nas quantidades, 
especificações e valores descritos  abaixo. 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

UNID QTE R$ UNIT 
R$ 

TOTAL 

01      

 TOTAL GERAL   

 

1.2. DA LEGISLAÇÃO  

1.2. Aplicam-se ao presente contrato as disposições da Lei Federal 14.133/2021 e LC 
123/2006. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
2.1. O presente contrato tem o valor global previsto de R$...................(............), que é 
de pleno conhecimento das partes, sendo os valores unitários os seguintes:  
 

Item Quant Descrição Valor unitário Valor total 
     

 
2.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.  
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2.3. O pagamento será efetuado pela Secretaria da Fazenda da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DATAS, creditado em favor da Licitante vencedora, em até 30 dias 
corridos após a apresentação da Nota Fiscal e liberação da mesma pelo setor 
competente, mediante ordem Bancária na seguinte conta Bancária do Contratado:  
BANCO:  
AGÊNCIA:  
CONTA CORRENTE: ___  
LOCALIDADE:  
2.4 – As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.  
2.5 – Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da 
autorização de uso da nota fiscal eletrônica.  
2.6 - No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 19.5 ou 
estando o objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, 
fica a Secretaria da Fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS autorizada a 
efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as 
alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, à licitante vencedora, 
das penalidades previstas.  
2.7 – A Secretaria da Fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS poderá 
descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela 
licitante vencedora, por força da contratação, quando for o caso.  
2.8 – Quando ocorrer à situação prevista no subitem 2.7, não correrá juros ou 
atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades 
previstas.  
2.9 - Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de 
incorreções serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de 
reapresentação da nota fiscal eletrônica/fatura.  
2.12. O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal 
vigente, caso não haja comprovação do recolhimento junto ao Município e da 
contratada.  
2.12.1. A retenção do Imposto de Renda na Fonte e da Contribuição Previdenciária será 
feita em conformidade com o disposto na legislação vigente, se for o caso.  
2.13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
2.13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação nº 
13.01.02.20.606.0035.3073.44905200. FICHA 910. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO  
3.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.  
3.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela 
autoridade gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições 
legais pertinentes.  
3.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário.  
3.9. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações.   
3.10. Do reajuste do contrato:  
3.10.1. O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o 
interregno mínimo de 01(um) ano, a contar da data da proposta, ou da data do 
orçamento a que a proposta se referir.  
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3.10.2. Para o reajuste do contrato será a dota do como indicador o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE.  
3.10.3. O valor pactuado poderá se revisto mediante solicitação da contratada, com 
vistas a restabelecer a equação econômico-financeira do contrato, na forma do inc. II, 
da alínea “d”, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93.  
3.10.4. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E RECEBIMENTO DO MATERIAL/BEM 
4.1. A empresa Contratada deverá fornecer o bem de acordo com o Termo de 
Referência e proposta vencedora.  
4.2 - A Contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência do contrato de fornecimento, de acordo com a demanda e cronograma.  
4.3 – O fornecimento deverá ser efetuada mediante Ordem de Fornecimento.  
4.4 – O bem a ser entregue deverá atender as especificações discriminadas neste 
Contrato e Projeto Básico e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a 
inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer serviço, responderá a contratada 
por danos causa dos nos eventos.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES  
5.1 – DAS OBRIGAÇÕESDACONTRATADA:  
5.1.1 – Efetuar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado, os objetos deste 
Contrato, segundo as necessidades e requisições do município.  
5.1.2 – Entregar o bem especificados na Ordem de fornecimento, de acordo com as 
necessidades e o interesse do município, obedecendo rigorosamente os prazos e as 
condições estabelecidas neste Contrato.  
5.1.3 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, nos termos da legislação 
vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros 
detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de 
seus empregados e prepostos, as normas da PREFEITURA.  
5.1.4 - Fornecer deste instrumento nas especificações e condições exigidas no Edital, 
pelo preço contratado, segundo as necessidades da PREFEITURA.  
5.1.5 - Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou 
refazimento dos serviços que não atenda ao especificado.  
5.1.6 – Fornecer o bem no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer 
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.  
5.1.7 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do fornecimento, 
reservando ao CONTRATANTE o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões 
especificados. O bem se for entregue em desacordo com o especificado no Contrato 
será rejeitado totalmente.  
5.1.8 - Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, quando for o caso, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias.  
5.1.9 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais 
decorrentes dos objetos, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus 
empregados.  
5.1.10 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do serviço prestado.  
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5.1.11- Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, 
em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pela Aquisição do Material/Bem a 
terceiros, sem o expresso consentimento do CONTRATANTE.  
5.1.12 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários, securitários e outros advindos da execução do contrato, de forma a 
eximir a PREFEITURA de quaisquer ônus e responsabilidades.  
5.1.13 – Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou 
indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar a PREFEITURA ou a terceiros, durante 
a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus 
funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da PREFEITURA, 
podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes 
providências:  
a) dedução de créditos da contratada;  
b) medida judicial apropriada, a critério da PREFEITURA.  
5.1.14 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
5.2 – DAS OBRIGAÇÕES da PREFEITURA:  
5.2.1 - Requisitar, por meio do Departamento Compras, responsável pela fiscalização 
do Contrato, a prestação dos serviços, conforme as necessidades do MUNICIPIO, por 
meio da respectiva requisição com autorização do Departamento de Compras, que 
atestará o recebimento gradual de prestação dos serviços.  
5.2.2 - Conferir o bem quando da entrega, embora a contratada seja a única e exclusiva 
responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.  
5.2.3 - Proporcionar condições à contratada para que possa prestar os serviços de 
acordo com as normas estabelecidas.  
5.2.4 - Comunicar à contratada qualquer irregularidade na prestação dos serviços e 
interromper imediatamente a prestação se for ocaso.  
5.2.5 - Solicitar a substituição dos serviços que não apresentem condições de ser 
utilizado, mediante comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da 
fiscalização.  
5.2.6 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada.  
5.2.7 - Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Contrato.  
5.2.8 – Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências 
editalícias.  
5.2.9 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente 
bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente 
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de fiscalização, emitido pelo 
Departamento de Compras, por meio do fiscalizador designado.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES  
6.1. Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento, sujeitará o proponente contratado às 
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, das quais destacam-se:  
a) advertência;  
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, limitados a 30(trinta) dias corridos, após o qual será caracterizada 
a inexecução total;  
c) multacompensatórianovalorde5%(cinco por cento) sobre o valor total contratado;  
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d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, no prazo de até 02 (dois)anos;  
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.  
6.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade 
competente que deverá comunicar a subsecretaria todas as ocorrências para fins de 
cadastramento e demais providências.  
6.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada.  
6.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
6.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 6.1, 
caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação.  
6.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 6.1, caberá pedido de 
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação.  
6.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas 
será dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
6.6. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro 
de execução, execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais 
condutas ilícitas será de competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do 
§ 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.  
6.7. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 
procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos:  
a) por infração a qualquer de suas cláusulas;  
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 
contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município;  
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato;  
e) mais de 2 (duas)advertências.  
6.8. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, 
declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, 
conforme disposto no artigo 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  
7.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento, 
a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto será realizada pela Unidade 
Requisitante ou no caso de substituição, pelo que for indicado pelo gestor da Unidade 
Requisitante.  
7.2. A Unidade Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, a prestação 
dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a 
liberação dos pagamentos a contratada.  
7.2.1. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento, somente se efetivará com 
a atestação referida no item anterior.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
8.1. A subcontratação poderá ocorrer após autorização prévia e expressa da Prefeitura, 
em parte do contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuação 
dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com a Prefeitura.  
8.2. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 
do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.  
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CLÁUSULA NONA - DAS COMUNICAÇÕES  
9.1. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO  
10.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as 
partes o Foro da Comarca de Diamantina, com renúncia expressa a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja.  
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e 
as testemunhas abaixo em duas vias de igual teor; 
 
Datas, ___ de __________ de 2021. 

 

 

Narlisson de Jesus Martins 

 Prefeito Municipal  

 

 

............................................... 

CONTRATADA 

Testemunhas 

a) ...........................................................     b) - ............................................................. 

CPF       CPF 

 


