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 EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 003/2013 
PROCESSO LICITATORIO Nº 131/2013 

MENOR PREÇO GLOBAL 
      

O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA, 
inscrito no CNPJ sob o nº 20.734.299/0001-15, através da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada pela Portaria nº 007/2013 de 02 de janeiro de 2013, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação acima indicada na 
modalidade MENOR PREÇO GLOBAL e receberão os envelopes de HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA, na Rua, Vereador Divino Nazário nº 83, Bairro Planalto, Lagoa Formosa 
(MG), até as 13h15min do dia 21 de outubro de 2013, no Setor de Compras e 
Licitações, os quais serão abertos no mesmo dia, às 13h30min horas. 

 
I – OBJETO 

 
1. A presente Licitação destina-se a receber propostas para a contratação de empresa 

para a organização, elaboração e execução de Concurso Público para o provimento 
de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa-MG, conforme Anexo I – Relação de Cargos, parte integrante deste 
Edital, compreendendo: 

• Elaboração do cronograma geral; 
• Elaboração de programas de estudo para todos os cargos de provimento efetivo; 
• Elaboração do Edital para abertura das inscrições, que deverá ser submetido à 

apreciação do SAAE e do Tribunal de Contas do Estado; 
• Elaboração de Editais necessários para publicações divulgando o concurso, provas, 

notas e classificação; 
• Fornecimento de fichas de inscrições; 
• Elaboração do concurso público com observância de todas as leis municipais 

relativas ao Concurso; 
• Elaboração, confecção, reprodução, aplicação e correção das provas teóricas e 

práticas; 
• Aplicar as provas do Concurso Público, em todas as fases, na Sede do Município, em 

local a ser determinado, previamente, pelo SAAE. 
• Elaboração de edital divulgando o resultado parcial e final da seleção, com nome, 

número da inscrição e notas obtidas pelo candidato em cada prova e média final, 
observadas a média mínima (50) para aprovação, bem como o nome de todos os não 
aprovados e daqueles que não comparecerem ao exame; 

• Resposta de eventuais recursos interpostos pelos candidatos/interessados; 
• Elaboração do relatório final, contendo todos os atos da seleção pública, bem como 

exemplares de publicações a ele afetas, para homologação da Autoridade do SAAE; 
• Arcar com todas as despesas referentes ao Concurso Público; 
• Todos os atos serão submetidos ao SAAE. 
 
II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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2. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente, na forma do 
Parágrafo 3º., do Artigo 22, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei 
Federal nº. 8.883/94 e Lei Federal nº. 9.648 de 27/05/98. 

 
III – FORMA DE APRESENTAÇÃO D0S DOCUMENTOS: 
3. Os documentos para a fase de habilitação deverão ser apresentados mediante os 

certificados correspondentes, os quais poderão ser apresentados no original para fins 
de autenticação pela Comissão de Licitação ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, sendo: 
a) Certidão Negativa de Débito – CND INSS; 
b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 
c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
d) Prova, por intermédio de no mínimo (01) atestado, que tenha realizado serviços 

similares ao licitado; 
e) Declaração que a licitante concorda e se sujeita a todos os termos do presente 

edital. 
f) Contrato Social, Estatuto ou Declaração de Firma Individual (compatível com a 
constituição jurídica da empresa) e suas alterações subseqüentes; 
g) Declaração expressa, assinada pelo proprietário da empresa, de que o 
representante está apto e autorizado a tomar todas as decisões necessárias em 
relação ao presente certame; 
h) Declaração que não emprega menor, conforme anexo III deste Edital. 
i) Declaração de que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-
se ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditiva da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93;  
j) Cédula de Identidade e comprovante de inscrição no CPF do sócio responsável 
pela empresa;  
l) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
m) 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; 
n) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (conjunta), Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma de lei; 
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
p) A licitante isenta de inscrição junto à Fazenda Pública Estadual deverá 
obrigatoriamente comprovar esta condição por meio de documento oficial, 
permanecendo obrigada a apresentar a documentação comprobatória da 
regularidade fiscal; 
q) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias da data limite para 
recebimento das propostas; se outro prazo não constar do documento, de acordo 
com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93, acompanhado de declaração expedida 
neste exercício, pela corregedoria geral da justiça ou órgão correspondente do 
Estado, Distrito Federal ou Município onde for sediada a empresa, na qual conste o 
número dos Cartórios Distribuidores de Pedidos de Falência ou Concordata 
acompanhada da referida certidão. Existindo dois ou mais cartório distribuidor de 
pedidos de falência deverá o licitante apresentar certidões de cada cartório; 
r) Declaração de enquadramento em regime de micro empresa ou empresa de 
pequeno porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).  
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3.1. Os documentos que não tiverem menção expressa sobre o prazo de validade, 
somente serão aceitos se emitidos com data não superior a 60 (sessenta) dias 
anteriores à data assinada para o recebimento dos envelopes. 

3.2. Os documentos deverão ser entregues em envelope opaco, lacrado, consignando 
em caracteres legíveis, o nome e a qualificação do proponente e os seguintes 
dizeres: 

 
 
 
 
 
 

3.3) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
no certame, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o proponente 
deverá regularizar a documentação no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento do julgamento da habilitação, prorrogáveis 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. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “a”, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 de Lei 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 

 
IV – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
4. A proposta deverá ser datilografada ou impressa em uma via, sem rasuras ou 

emendas em quaisquer lugares, entrelinhas, bem como condições escritas à 
margem, redigida em idioma nacional, datando e assinando ao final. 

4.1. Deverá conter o nome ou a razão social da empresa, CNPJ (MF), telefone e 
endereço completo. 

4.2. Deverão constar da proposta todas as características dos serviços a serem 
prestados, ou seja, os dados necessários para a perfeita caracterização dos serviços 
descritos no objeto deste Convite, bem como prazo de conclusão dos serviços de 
assessoria na realização do concurso público/processo seletivo, não superior a 180 
(cento e oitenta) dias. 

4.3. A proposta deverá conter o preço a ser cobrado por todo o serviço, em algarismos e 
por extenso, necessariamente em duas casas decimais, expressos em moeda 
nacional.  

4.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, 
equipamentos, mão-de-obra, transportes, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, seguros, tributos, tarifas, tarifas bancárias, emolumentos, licenças, 
alvarás e tudo mais que se fizer necessário à perfeita execução dos serviços, 
objetos desta licitação, não cabendo à licitante contratada exigir nenhum outro tipo 
de pagamento para o SAAE contratante. 

4.5. A Comissão de Licitações poderá, a qualquer tempo, solicitar as licitantes a 
composição de preços, bem como demais esclarecimentos que julgar necessários. 

4.6. Conterá, ainda, a proposta validade de no mínimo 30 (trinta) dias. 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA/MG 
CONVITE Nº 003/2013 – PROCESSO 131/2013.  
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 
Abertura: 21 de outubro de 2013, ás 13h30min. 
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4.7. Devidamente preenchidas, as propostas serão entregues em envelope opaco e 
fechado, consignando, em caracteres legíveis, o nome e a qualificação do 
proponente e, a seguinte indicação:  

 
 

 
 

 
 
V – JULGAMENTO: 
5. A licitação deverá ser processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 
5.1. A abertura dos envelopes contendo documentação para habilitação e das propostas 

serão realizadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará 
ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão de 
Licitação. 

5.2. Primeiramente será feita a abertura dos envelopes contendo a documentação 
relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. 

5.3. Em seguida será feita a devolução dos envelopes de proposta fechados aos 
concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação. 

5.4. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

5.5. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

5.6. Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas não cabem 
desclassificá-las por motivo relacionado com habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

5.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.  

5.8. O julgamento desta Carta Convite será efetuado pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

5.9. Será considerado vencedor o licitante que oferecer o menor preço global. 
5.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará na forma 

do Parágrafo 2º., do Artigo 45, Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, Lei Federal nº. 
8.883/94 e Lei Federal nº. 9.648 de 27/05/98, ou seja, por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado outro procedimento. 

5.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências legais e, as 
deste Edital, no todo ou em parte. 

5.12. O julgamento e a homologação só produzirão efeito depois de adjudicadas pelo 
Diretor do SAAE. 

5.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de outras propostas escoimadas dos vícios que 
determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 

5.14 Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, será observado: 
a) como critério de desempate, será assegurado preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta 
classificada; 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA/MG 
CONVITE Nº 003/2013 – PROCESSO 131/2013.  
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 
Abertura: 21 de outubro de 2013, ás 13h30min. 
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b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar imediatamente nova proposta, sob pena de preclusão; 
c) a nova proposta de preços mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 
d) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as ME ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na alínea b, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta; 
f) na hipótese da não contratação nos termos previsto na alínea b, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
g) o disposto na alínea anterior, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por ME ou EPP. 
 
VI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6. O pagamento dos serviços será efetuado em 3 (três) parcelas, da seguinte forma:  
• 1ª parcela na razão de 35% (trinta e cinco por cento) na data seguinte ao 

encerramento das inscrições, mediante a apresentação da relação dos inscritos; 
• 2ª parcela na razão de 35% (trinta e cinco por cento) na data seguinte a aplicação das 

provas do concurso público; 
• 3ª parcela na razão de 30% (trinta por cento) na data da homologação do concurso 

público.  
 
6.1. Os valores serão fixos e irreajustáveis no decurso do contrato. 
 
VII - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
7. O recurso orçamentário será atendido por dotação própria, constante do orçamento 
vigente e codificado sob n° 17.512.0021.2001 – 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Pessoa 
Jurídica. 
 
VIII –  DO CONTRATO: 
8. O SAAE contratante convocará a licitante vencedora para, no prazo máximo de cinco 
dias consecutivos, procederem à assinatura do contrato. 
8.1 Se, decorrido este prazo, a licitante vencedora não comparecer, sofrerá sanções 
previstas na Lei Federal 8666/93 e neste Edital, podendo a Contratante convidar, 
sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes, para que uma delas 
assine o contrato nas mesmas condições previstas pela primeira, inclusive quanto aos 
preços ajustados. 
8.2 A minuta do contrato integrará este Edital, como anexo, independentemente de 

transcrição. 
8.3 Do contrato regulado por este Edital, decorrem as obrigações, direitos e 

responsabilidades das partes, relativos aos serviços objeto da licitação. 
 

IX – SANÇÕES: 
9 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, o inadimplente, além das medidas e 
penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Lei nº. 
8.883/94, sujeitar-se-á ao pagamento de multas de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
do Contrato. 



                                                           

 6 

9.2 As multas serão aplicadas pelo Diretor do SAAE, que estabelecerá o seu valor em 
face da gravidade da infração e dos prejuízos causados ao serviço público. 
 
X – DAS PENALIDADES  
10 Ao contratado inadimplente poderão ser aplicadas as seguintes sanções legais, a 
saber: 
10.1 Advertência; 
10.2 Multas administrativas graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo 
em seu total o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, cumuláveis com 
as demais sanções; 
10.3 Suspensões temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
10.4 Declarações de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 
 
XI – RECURSOS: 
11 Dos atos decorrentes da aplicação deste Edital caberão recursos administrativos na 
forma do Artigo 109, da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, Lei Federal nº. 8.883/94 e Lei 
Federal nº. 9.648 de 27/05/98 serão dirigidos ao Diretor do SAAE. 
 
XII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12 Esta licitação em modalidade de CONVITE é processada e julgada com observância 
ao Artigo 43 da legislação citada. No critério para efeito de adjudicação do objeto serão 
consideradas todas as circunstâncias que resultem vantagens para a Administração, 
levando-se em conta a qualidade, rendimentos, preços, pagamentos, prazos e outras 
constantes de Lei. 
12.1 A adulteração do objeto licitado ou modificação do mesmo, sem prévio 
consentimento da Administração do SAAE, acarretará as penalidades previstas na Lei 
Federal nº. 8.666 de 21/06/93, Lei Federal nº. 8.883/94 e Lei Federal nº. 9.648 de 
27/05/98, sem prejuízos de outras sanções previstas em Lei ou regulamento. 
12.2 Os interessados poderão obter, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, 
quaisquer outros elementos, informações e esclarecimentos de que necessitarem para 
perfeito entendimento do objeto desta licitação, bem como cópia deste Edital, o qual 
poderá ser adquirido gratuitamente através do telefone (34) 3824-2033 ou através do e-
mail: pessoal@saaelagoa.com.br  
12.3 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente será o da 
Comarca de Patos de Minas/MG. E, para que ninguém alegue ignorância é o presente 
Edital publicado por afixação em local acessível ao público.  
12.4 Todas as fases e atos pertinentes ao concurso público serão acompanhados e 
fiscalizados por uma comissão especial a ser designada pelo Diretor do SAAE para este 
fim. 
12.5 Fazem parte deste edital: 
Anexo I - Relação de Cargos; 
Anexo II – Minuta de Contrato; 
Anexo III – Declaração que não emprega menor; 
Anexo IV – Modelo Proposta de Preço. 
 

Lagoa Formosa, 26 de setembro de 2013. 
 

Ana Maria Caixeta Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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A N E X O   I  
 
 
 

RELAÇÃO DE CARGOS 
 
 
 
 

QTD
E 

CARGO CARGA 
HORÁRI

A 
SEMANA

L 

SALÁRIO 
INICIAL 

REQUISITO 

02 
 

Operador de ETA Padrão - 
C - 0 

40 R$ 
857,80 

1º Grau Completo; 

03 
 

Fiscal Padrão - B - 0 40 R$ 
752,44 

1º Grau Completo; 

01 
 

Ajudante Padrão A - 0 40 R$ 
678,00 

Alfabetizado; 

01 
 

Laboratorista Padrão A - 0 40 R$ 
678,00 

1º Grau Completo; 
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A N E X O   I I 
 

  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Aos ................ dias do mês de ........... de dois mil e treze, nesta cidade de Lagoa 
Formosa, Estado de Minas Gerais, de um lado o SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE LAGOA FORMOSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob número 20.734.299/0001-15, com sede na Rua Vereador Divino Nazário, 83 
– Bairro Planalto, representado pelo Diretor do SAAE, Senhor Elson de Morais, 
brasileiro, casado, portador do RG nº xxxxxxxxxxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxxx, 
residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominada CONTRATANTE e 
de outro lado a empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na ..................................., inscrita no CNPJ sob número, neste ato, 
representada pelo Senhor ..............................................., brasileiro, casado, empresário, 
RG nº .........................., CPF nº ............................., residente e domiciliado na cidade de 
xxxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxxxx - de ora em diante denominada CONTRATADA, 
sob disciplina da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e na presença das testemunhas 
abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de 
organização e execução de concurso público com: elaboração de edital, que deverá ser 
submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado, orientação e recebimento de 
inscrições, cadastro dos candidatos, preparação, elaboração, aplicação e correção de 
provas e classificação dos candidatos no concurso público para provimento dos cargos 
públicos diversos do quadro de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa/MG. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fará também a elaboração de modelo de 
Decreto de homologação, portaria de convocação e nomeação dos candidatos 
aprovados e assessoria administrativa e jurídica, durante o período de realização do 
concurso público. 
            
CLÁUSULA SEGUNDA 
A CONTRATADA se obriga e compromete a manter o total sigilo das provas a serem 
aplicadas no concurso público, sujeitando-se as penas legais, e ao pagamento de multa, 
bem como a rescisão imediata deste contrato, caso ocorra quebra de sigilo com relação 
aos serviços especificados na cláusula primeira. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A multa que trata esta cláusula será de 100% (cem por cento) do 
valor deste contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Este contrato não implica em qualquer vínculo empregatício da CONTRATADA para com 
a CONTRATANTE, com relação ao pessoal que a Contratada vier a colocar na 
realização do concurso público, ficando os encargos trabalhistas todos a cargo da 
Contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
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Ficará a cargo de a CONTRATANTE fornecer instalações e materiais secundários para a 
realização do concurso público, mediante a quantidade solicitada pela Contratada, bem 
como a divulgação dos editais e resultados através de jornal local ou regional. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
A CONTRATADA não será obrigada a distribuir os cadernos de questões, referentes às 
provas aplicadas no concurso público. 
 
PARÁGRAFO 1º - A CONTRATADA se reserva no direito exclusivo sobre as provas 
usadas na realização do concurso público, ficando expressamente proibido a contratante 
copiar, xerocar, reproduzir sob qualquer outra forma e ainda fornecer provas a terceiros. 
   
PARÁGRAFO 2º - A inobservância do disposto nesta cláusula acarretará multa de 100% 
(cem por cento) do valor deste contrato a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Decorridos 60 (sessenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se 
caracterizando óbice administrativo, legal ou judicial, à CONTRATADA é facultada a 
incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo 
período de validade do Concurso Público. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O valor total do presente contrato importa em R$ ------- (-------------------------) e a 
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, pela realização total dos 
serviços estipulados neste contrato, em 3 (três) parcelas da seguinte forma:  
• 1ª parcela na razão de 35% (trinta e cinco por cento) na data seguinte ao 

encerramento das inscrições;  
• 2ª parcela na razão de 35% (trinta e cinco por cento) na data seguinte a aplicação das 

provas do concurso público; 
• 3ª parcela na razão de 30% (trinta por cento) na data da homologação do concurso 

público.  
  
PARÁGRAFO 2º- O não pagamento na data convencionada resultará na aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
A CONTRATADA se compromete em executar os serviços acima estipulados dentro do 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura deste contrato, 
exceto se a Contratante exigir maior prazo tanto para o período de inscrições como para 
data de aplicação das provas. 
 
CLÁUSULA NONA  
A contratada ratifica neste ato sua submissão a todas as exigências do Edital de 
CONVITE Nº 003/2013 e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante deste 
contrato, juntamente com a proposta da vencedora (exceto no que contrariar quaisquer 
preceitos do Edital e anexo e cláusulas deste contrato), independentemente de 
transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
10.1 Das sanções - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, o inadimplente, além das 
medidas e penalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Lei 
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nº. 8.883/94 sujeitar-se-á ao pagamento de multas de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato. 
As multas serão aplicadas pelo Diretor do SAAE, que estabelecerá o seu valor em face 
da gravidade da infração e dos prejuízos causados ao serviço público. 
 
10.2 Das penalidades - Ao contratado inadimplente poderão ser aplicadas as seguintes 
sanções legais, a saber: 
- Advertência; 
- Multa administrativa graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo em 
seu total o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, cumuláveis com as 
demais sanções; 
-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
-Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
O recurso orçamentário será atendido por dotação própria, constante do orçamento 
vigente e codificado sob n° 17.512.0021.2001 – 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Pessoa 
Jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
A desistência da realização dos serviços estipulado neste contrato de prestação de 
serviços, acarretará multa de 100% (cem por cento) do valor total deste contrato para 
qualquer das partes que se proceda na desistência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
As partes elegem o Foro de Patos de Minas/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
deste contrato, dispensando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justos e contratados, cientes e aceitas as cláusulas estabelecidas neste 
contrato, assinam o presente em duas vias de igual teor e fim para um só efeito legal, na 
presença de duas testemunhas. 

 
_____________________, _____ de _________________ de 2013. 

 
-----------------------------------------  
 SAAE 
CONTRATANTE        
 
--------------------------------------- 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
______________________________________________  
nome: 
R.G. : 
______________________________________________ 
nome: 
R.G. : 
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ANEXO III  
 

Declaração que não emprega menor 
 

Ref.: Convite 003/2013 

A empresa....................................................................................................., inscrita no 
CNPJ n°............................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no................................. e do CPF no ...................................................., DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
salvo a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 

 

 

........................................................, ....... de ................................... de 2013. 
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ANEXO IV 

 

 PROPOSTA DE PREÇO CARTA CONVITE 003/2013. 
 

Convite Nº: -----/2013 
 

Data: 

Fornecedor: 
 

CNPJ 

Endereço: 
 

Insc. Estadual: 

Município: 
 

UF: 

e-mail:  
 

 
Responsável pela assinatura do contrato: 
 
Nome...................................................................................... 
CPF:................................................... 
 
Endereço...............................................................................................................................
...........,  
 
Cidade:.................................................................................................... 
UF.:................................... 
 
E-mail:...................................................................................... 
 
Item Descrição VALOR TOTAL 
01 Contratação de empresa para a organização, 

elaboração e execução de Concurso Público para o 
provimento de cargos do Quadro de Pessoal 
Efetivo, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa-MG, conforme Item I deste Edital e 
seus anexos. 

 

 
 
Validade da Proposta: 60 dias. 
 
__________________________, _______ de _________________________ de 2013. 
 
 

........................................................................ 
Representante da empresa 
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TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 

LEI FEDERAL 8.666/93, ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “A” E “B” 
 
 

O LICITANTE ABAIXO ASSINADO, PARTICIPANTE DO CONVITE 003/2013, VÊM 
NESTE ATO DECLARAR À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA/MG, QUE ABRE MÃO DOS 
PRAZOS DE RECURSOS DO ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “A” E “B” DA LEI 
FEDERAL 8.666/93. 

 
 
 
 
 
 

................................................, .......... de .................................... de 2013. 
 
 
 
 

____________________________ 
Empresa 

Carimbo CNPJ 
 

 

 

 

 

 


