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Pregão Nº. 004/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2015 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, doravante denominada CÂMARA MUNICIPAL, 
inscrita no CNPJ sob o nº 20.926.044/0001-54, com sede na Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – 
Pavimento Superior – Bairro Lagoinha, por intermédio da Comissão de Licitação, designada pela 
Portaria nº 009/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do 
Decreto Federal nº 3.555/2000 e legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 
8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
 

Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
 
Regime de execução: Por Preço Global. 
 
Data limite para apresentação dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA:  
 

28 de agosto de 2015, até às 13 horas. 
 
Local para entrega dos envelopes e sessão pública:  
 
Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - Comissão de Licitação 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 - Pavimento Superior, Lagoinha.  
São Sebastião do Paraíso – MG – CEP. 37.950-000.  
 
Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e 
legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 atualizada, Lei 
Complementar nº. 123/2006 e disposições pertinentes da LOM – Lei Orgânica do Município de março 
de 1990. 
 
Integram este edital os anexos: 
 

Anexo I Formulário Padronizado da Proposta 

Anexo II Minuta do Contrato 

Anexo III Termo de Referência 

Anexo IV Declaração de Regularidade de Situação Perante o Ministério do Trabalho 

Anexo V Modelo da Declaração de Microempresa e Sociedades/Empresas de Pequeno Porte 

 
1. OBJETO 
 
1.1. A presente licitação visa à seleção e contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo as seguintes áreas: Direito 
Administrativo, Direito Civil, Direito Tributário, Direito Constitucional e advocacia de 2ª instância, 
Tribunais Superiores e Tribunal de Contas, conforme termo de referência do edital. (Anexo III).  
 
1.2. Estima-se para esta licitação o valor global de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos 
reais) 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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2.1. Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos de acordo com as disposições contidas neste 
instrumento convocatório e no contrato. 
 
2.2. A CÂMARA MUNICIPAL, nos termos da legislação vigente, designará profissional para 
acompanhamento e fiscalização dos serviços. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar desta licitação as sociedades/empresas convidadas pela Administração e as 
demais que manifestarem o interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, sendo vedada a participação de: 
3.1.1. Consórcios; 
3.1.2. Sociedades/Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou   
entidade da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
3.1.3. Sociedades/Empresas impedidas de licitar e contratar com o Município de São Sebastião do 
Paraíso/MG; 
3.1.4. Sociedades/Empresas com falência decretada ou concordatária;  
3.1.5. Sociedades/Empresas das quais participem servidores públicos de São Sebastião do Paraíso/MG. 
 
 
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. Os envelopes 01 – HABILITAÇÃO e 02 – PROPOSTA deverão ser apresentados separadamente, 
lacrados, contendo preferencialmente no anverso os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “1”- HABILITAÇÃO ENVELOPE “2” - PROPOSTA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 004/2015 
RAZÃO SOCIAL: ....... 
 
ENVELOPE “2” - PROPOSTA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 004/2015 
RAZÃO SOCIAL: ....... 
 
4.2. A ausência dos dizeres não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir 
as informações faltantes. 
 
5. ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO 
 
5.1. Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos enumerados a seguir, em 
uma única via, no original; ou cópia autenticada; ou publicação da imprensa oficial; ou extraído via 
Internet: 
 

5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 

a) Em se tratando de Sociedades/Empresas,  o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado no órgão compentente, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso 
de Sociedades/Empresas por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
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 do 
certame; 
 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
 
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
 
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa; 
 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
f) Prova de regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da 
Certidão Positiva, com efeito de Negativa (obtida nos portais do Tribunal Superior do Trabalho, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho); 
 
g) As microempresas e Sociedades/Empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
g.2) A não - regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g.1” implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação 
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. Na 
hipótese de não contratação de Sociedades/Empresas com direito de preferência, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
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5.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de apresentação de atestado(s) expedido(s), 
necessariamente em nome do licitante, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado.  
 
b) Identidade profissional expedida pela OAB de cada um dos sócios e dos profissionais indicados 
para a prestação de serviços.  
 
c) Certidão de regularidade expedida pela OAB informando a situação dos sócios da sociedade e 
dos profissionais indicados para a prestação de serviços. 

 
d) Certidão que comprove registro dos atos constitutivos da sociedade de advogados no Conselho 
Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.  

 
5.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao 
Decreto Estadual nº. 42.911, de 06.03.98 (Anexo IV deste Edital); 
 
5.2. Os documentos estabelecidos nos subitens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser substituídos pelo Certificado 
de Registro Cadastral emitido pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, em pleno vigor. Caso 
as datas de validade das certidões estejam vencidas, o licitante deverá apresentar novas certidões na 
Comissão de Licitações e Contratos para atualização. 
 
5.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e Sociedades/Empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
 
5.4. Serão habilitados os licitantes que apresentarem, regularmente, os documentos acima. 
 
5.5. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 
 
a) A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
b) A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
c) a apresentação de documentos comprobatórios de regularidade referente à filial ou filiais; 
d) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 
certidão; 
e) O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
 
5.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão válidas as 
expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da proposta. 
 
5.7. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
06. ENVELOPE 02 - PROPOSTA 
 
6.1. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo contido no Anexo I – FORMULÁRIO 
PADRONIZADO DA PROPOSTA, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, contendo o preço global para execução dos serviços objeto da presente licitação. 
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6.2. Indicação e qualificação do diretor responsável para assinatura do contrato. 
 
6.3. No preço ofertado estarão inclusos todos os custos operacionais das atividades e os tributos 
eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas. 
 
6.4. O preço será fixo e irreajustável. 
 
6.5. A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, contados da data marcada para apresentação dos 
envelopes. 
 
6.6. Constituem motivos para a desclassificação da proposta: 
 
a) Preços excessivos, superior ao limite de R$ 65.000,00, e/ou inexequíveis; 
b)  Desconformes ou incompatíveis, que não atenderem as exigências do edital. 
 
07. CONSIDERAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
 
7.1. O licitante não poderá, em hipótese alguma, propor posteriormente modificações nos preços, 
prazos ou condições de sua proposta comercial, sob a alegação de insuficiência de dados. 
 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado em 12 parcelas mensais e iguais, a à razão 1/12 (um doze avos) cada 
parcela, sendo os vencimentos no 10° (décimo) dia de cada mês, mediante a apresentação das Notas 
Fiscais devidamente atestada.  

  
8.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
8.3. O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo ou outro procedimento a critério da 
Administração. 
 
8.4. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.  
 
09. PRAZOS 
 
9.1. O licitante vencedor deverá iniciar os serviços após a assinatura do contrato. 
 
10. JULGAMENTO 
 
10.1. No dia, hora e local designado, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação 
promoverá a abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO examinará e rubricará a documentação 
apresentada, com vistas à habilitação ou inabilitação dos licitantes. Os representantes legais dos 
licitantes presentes deverão rubricar todos os documentos. 
 
10.2. À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos 
com relação aos documentos apresentados, inclusive documento original para confronto. 
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10.3. A Comissão, a seu critério, para fins de análise minuciosa da documentação e diligências que se 
fizerem necessárias, poderá suspender a sessão, marcando nova data para anunciar o resultado do 
julgamento da fase de habilitação. 
 
10.4. A Comissão anunciará, em sessão pública a decisão proferida caso esta seja prolatada no ato, e 
comunicação por fax, no site oficial www.camarassparaiso.mg.gov.br 
 
10.5. A abertura do envelope 02 – PROPOSTA dar-se-á somente depois de transcorrido o prazo recursal 
ou julgamento dos recursos interpostos, ou tenha havido desistência expressa (art. 43, III, lei 8.666/93). 
 
10.6. No dia, hora e local designado, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação 
promoverá a abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA examinará e rubricará a documentação 
apresentada, para posterior verificação de sua conformidade e atendimento integral das exigências 
editalícias. Os representantes dos licitantes deverão rubricar a documentação. 
 
10.7. A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente de preços. 
 
10.8. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e Sociedades/Empresas e 
Sociedades/Empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
10.8.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e Sociedades/Empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada; 
 
10.8.2. A microempresa ou sociedade de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que sua proposta será declarada a melhor oferta, com observância dos seguintes procedimentos: 
 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta; 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 

Sociedades/Empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 10.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

 
10.8.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando da melhor oferta não tiver 
sido apresentada por microempresa ou sociedade de pequeno porte. 
 
10.8.4. Caso a microempresa ou sociedade de pequeno porte melhor classificada não aceite ofertar 
nova proposta, serão convocados os licitantes remanescentes cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 10.8.1, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 
preferência. 
10.8.5. Na hipótese da não - contratação da microempresa e sociedade de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 10.8.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originariamente vencedora do certame. 
 
10.9. O objeto será adjudicado ao licitante que oferecer o menor preço global. 
 
11. IMPUGNAÇÃO, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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11.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante a Administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
 
11.2. Impugnações devem ser protocoladas diretamente na Comissão de Licitações, dirigidas aos 
subscritores do Edital. 
 
11.3. A entrega dos envelopes, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital, implicará na 
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
11.4. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabe recurso, no prazo de dois dias úteis, 
contados da data de intimação da decisão ou da lavratura da ata, observadas as disposições contidas 
no art. 109, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.5. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo em igual 
prazo. 
 
11.6. As decisões quanto aos recursos interpostos serão proferidas no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
mediante publicação no site da Câmara Municipal (www.camarassparaiso.mg.gov.br) e comunicado 
por e-mail ou fac-símile. 
 
11.7. Depois de homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente convocada para 
retirar a Autorização de Execução dos Serviços, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos. 
 
11.8. Em caso de não cumprimento do prazo previsto no item anterior, poderá haver prorrogação, 
desde que solicitado e justificado pela adjudicatária, por igual prazo e por uma única vez, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
12. CONTRATO 
 
12.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas será firmado o contrato 
administrativo, nos termos da minuta constante do Anexo II do presente Edital. 
12.2.  O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais períodos, quando haverá reajuste de 
acordo com a variação acumulada do INPC. 
 
13. CONDIÇÕES RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
13.1. A fiscalização dos serviços será efetuada por profissional habilitado, previamente designado. 
 
14. DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO 
 
14.1. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do 
Contrato sem a expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, em caso 
de mora na inexecução contratual ou inadimplemento das obrigações pactuadas, o licitante estará 
sujeito à multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total da proposta. 
 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso poderá revogar ou anular o presente certame 
licitatório sem que assista aos licitantes correntes o direito de reclamarem indenizações ou 
recompensas. 
 
16.2. Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
16.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas 
Gerais. 
 
 
São Sebastião do Paraíso, 14 de agosto de 2015. 
 
 
 

ABDU FERREIRA 
Presidente da Comissão de Licitação 
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PREGÃO Nº. 004/2015 
 

 
ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DA PROPOSTA 

(utilização facultativa, mas conteúdo obrigatório) 
 
Dados do fornecedor: 
 
Razão social - ___________________________________________________ 
 
Endereço__________________________________________________________ 
 
CEP. _________ fone ____________ fax ____________ 
 
CNPJ __.___.___/____-__ e-mail ________________________________ 
 
 

ITEM OBJETO PREÇO GLOBAL R$ 
 

 
Único 

 
Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, 
compreendendo as seguintes áreas: Direito Administrativo, Direito 
Civil, Direito Tributário, Direito Constitucional e advocacia de 2ª 
instância, Tribunais Superiores e Tribunal de Contas, conforme 
termo de referência do edital. (Anexo III) 
 

 
 

 
Declaramos para todos os fins de direito que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas 
no ato convocatório do PREGÃO nº 004/2015 e que nossa proposta atende as especificações e 
condições gerais de execução dos serviços. 
 

(Cidade), xx/xxxxxxxxx/ 2015 
 
 

_____________________________________________ 
Representante Legal 

RG nº 
CPF nº 

Carimbo da Firma 
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CONTRATO Nº. 004/2015 
 
 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E A SOCIEDADE/EMPRESA ___________________________________ 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, neste ato representado pelo seu Presidente, 
José Luiz Corrêa, brasileiro, casado, portador do RG. nº M 2.462.114 - SSP/MG e do CPF/MF. nº 
100.644.356-87, residente e domiciliado nesta cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas 
Gerais, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a sociedade, com sede na 
cidade de __________________, Estado de ___________, à Rua _________________________, nº 
____, Bairro ___________ , devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 
___.___.___/_____-__ e Inscrição Estadual nº ___.___.___.___, neste ato representada pelo Sr. 
____________ ,portador do RG. nº __.___.___-_-SSP/SP e do CPF/MF. nº ___.___.___-__, adiante 
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO e manifestam o seu integral 
acordo com as disposições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constituí objeto deste contrato a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, 
compreendendo as seguintes áreas: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Tributário, Direito 
Constitucional e advocacia de 2ª instância, Tribunais Superiores e Tribunal de Contas, conforme termo 
de referência do edital. Parte integrante desse contrato. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. A prestação de serviços será pelo regime de preço global, irreajustável. 
 
2.2. A CONTRATADA deverá observar e cumprir as condições gerais de execução dos serviços contidas 
nos documentos que integraram o PREGÃO nº. 004/2015, que constituí parte integrante deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. O pagamento será efetuado em 12 parcelas mensais e iguais, a à razão 1/12 (um doze avos) cada 
parcela, sendo os vencimentos no 10° (décimo) dia de cada mês, mediante a apresentação das Notas 
Fiscais devidamente atestada.  
  
3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
3.3. O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo ou outro procedimento a critério da 
Administração. 
 
3.4. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO 
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4.1. O preço dos serviços para o período disposto nesse contrato e de R$ ____(___________________). 
 
4.2. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas e outras 
pertinentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. A CONTRATANTE designará servidor para fiscalizar a execução contratual. 
 
5.2. O recebimento dos serviços se fará mensalmente mediante sua execução devidamente atestada 
pelo representante da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato onerarão os recursos da dotação 
orçamentária codificada sob nº: 0102 01031 0101 4.005 339039 – Ficha 16 – Outros Serviço de 
terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
7.1. A CONTRATADA, além das condições previstas no PREGÃO nº. 004/2015 e neste Contrato, obriga-
se a: 
 

a) Prestar os serviços com qualidade, atendendo fielmente as condições de execução 
estabelecidas nos anexos do PREGÃO nº. 004/2015; 

b) Manter, durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 

c) Prestar, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, todos os esclarecimentos e informações 
solicitadas; 

 
7.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

a) Promover os pagamentos nas datas exigíveis; 
b) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA; 
c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1. A CONTRATANTE, sem prejuízo das multas previstas na cláusula nona, poderá rescindir 
unilateralmente o presente contrato, independentemente de interpelação judicial, se a CONTRATADA 
infringir ou não cumprir quaisquer de suas cláusulas, bem como se ocorrer as hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS 
 
9.1. A CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
atualizada, em caso de mora na inexecução contratual ou inadimplemento das obrigações pactuadas, o 
licitante estará sujeito à multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total da proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA/SUBCONTRATAÇÃO 
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10.1. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do 
Contrato sem a expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS 
 
11.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos por até 60 meses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
12.1. O presente contrato será regido pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais, com renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a solução de eventuais litígios ou ações oriundas 
deste instrumento. 
 
E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias, de 
igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
São Sebastião do Paraíso, __ de __________ de 2015 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
JERONIMO APARECIDO DA SILVA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
Presidente 

Contratante 
 
 

______________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

RAZÃO SOCIAL 
Representante 

Contratada 
 

      
Testemunhas 

 

Nome:________________________________ 

Assinatura:____________________________ 

CPF:__________________________________ 

Nome:________________________________ 

Assinatura:_____________________________ 

CPF:__________________________________ 
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PREGÃO Nº. 004/2015 

ANEXO III 
 

Termo de Referência 
 

1. Do Objeto  
 
O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar o processo de seleção e contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo 
as seguintes áreas: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Tributário, Direito Constitucional e 
advocacia de 2ª instância, Tribunais Superiores e Tribunal de Contas.  
 
2. Justificativa  
 
2.1 - A contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica 
visa atender às demandas jurídicas nas áreas de Direito Público e advocacia instâncias superiores, bem 
como respaldar as decisões da Presidência e das Comissões Permanentes e prestar consultoria jurídica 
aos setores administrativos da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG.  
 
2.2 - Foram realizadas pesquisas no mercado para fins de subsidiar a Administração quanto ao 
orçamento do objeto a ser licitado, conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002.  
 
3. Fiscalização  
 
A fiscalização da realização dos serviços será exercida por servidor designado pela Presidência da 
Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG.  
 
4. Condição de Pagamento  
 
O pagamento será efetuado MENSALMENTE, no dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação do 
serviço, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica.  
 
5. Condições e Prazos  
 
As atividades serão desenvolvidas mediante consultorias e assessorias técnicas, pronto atendimento 
técnico especializado, estudo de casos específicos e elaboração de admirações técnicas sobre como 
fazer para resolvê-los. É importante frisar que a empresa deverá prestar assessoria e consultorias em 
licitações, contratos, parecer de comissões parlamentares, bem como outras demandas jurídicas desta 
Casa, e ainda enviar um ou mais representantes, pelo menos uma vez ao mês, para consultoria in loco. 
A prestação de serviços se dará por um período de 12 (doze) meses, podendo haver prorrogação 
mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93.  
 
6. Especificação do Objeto  
 
As sociedades de advogados deverão prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica à Câmara 
Municipal de São Sebastião do Paraíso, nas áreas de Direito Administrativo e Municipal, com emissão 
de Pareceres Jurídicos de alta complexidade e acompanhamento de processos administrativos e 
judiciais de interesse da Câmara, especialmente junto aos Tribunais situados em Belo Horizonte e 
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Brasília, bem como Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, compreendendo os seguintes 
serviços:  
 
a) acompanhamento dos processos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, envolvendo tomada de contas especial, inspeções ordinárias e extraordinárias, 
consultas, prestação de contas e denúncias, com apresentação de justificativas, defesas e recursos 
cabíveis naquela corte de contas, até final decisão administrativa.  
 
b) assessoria e consultoria jurídica ao Departamento Administrativo da Câmara Municipal, em 
complementação ao Serviço Prestado pela Assessoria Jurídica, através de emissão de pareceres 
relativos aos servidores públicos vinculados ao Poder Legislativo Municipal, especialmente em relação 
aos assuntos relacionados ao Regime Jurídico, bem como com a emissão de pareceres em relação às 
licitações de interesse da Câmara Municipal;  
 
c) assessoria e consultoria jurídica ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, com emissão de 
pareceres jurídicos referentes aos assuntos de alta indagação jurídica envolvendo o Município de São 
Sebastião do Paraíso, relacionados ao direito administrativo, municipal e constitucional;  
 
d) assessoria e consultoria jurídica às Comissões da Câmara, inclusive comissão de licitação, com 
emissão de pareceres referentes aos assuntos de alta indagação jurídica envolvendo cada uma das 
matérias afetas às comissões, relacionados ao direito administrativo, municipal e constitucional;  
 
e) assessoria e consultoria jurídica no processo legislativo, em complementação ao trabalho realizado 
pela Assessoria jurídica, com emissão de pareceres jurídicos relacionados ao direito administrativo, 
municipal e constitucional;  
 
f) Realização de uma visita mensal à Câmara Municipal para realização de reuniões a serem agendadas 
com antecedência mínima de 7 (sete) dias. As despesas das visitas ordinárias deverão correr por conta 
da contratada. 
 
g) Atuação nos processos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais e Tribunais Superiores. Obs.: Não se faz necessário que a Sociedade de Advogados mantenha 
instalações nas cidades de Belo Horizonte ou Brasília, no entanto, na proposta apresentada deverão 
estar inclusos todos os custos necessários a eventuais deslocamentos, haja vista que NÃO serão 
reembolsados quaisquer valores a título de despesas de viagem a estas cidades. 
 
7. Forma de Apresentação da Proposta  
 
Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.  
 
8. Critério de Aceitabilidade da Proposta  
 
Para aceitação da proposta a Comissão de Licitação considerará as características do serviço ofertado e 
sua conformidade com as especificações do edital, bem como a conformidade com o preço de 
mercado.  
 
8.1 – Não serão aceitas propostas com valores globais superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil), em 
virtude da média de preços obtida pela Administração. 
 
8.2 – A critério da Comissão de Licitação poderão ser admitidos preços superiores a estes, até o limite 
de 10% (dez por cento).  
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PREGÃO Nº. 004/2015 
 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Eu,______________________________________________(nome completo),   RG 
____________,representante legal da sociedade 
__________________________________________________________(razão social da pessoa jurídica), 
CNPJ nº _________________________, interessada em participar do PREGÃO nº 004/2015, realizada 
pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, declaro sob as penas da Lei, encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
Data 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Assinatura. 
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PREGÃO Nº. 004/2015 
 
 

ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E SOCIEDADES/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
sociedade ____________________________________________________________, CNPJ 
_____________________, é microempresa ou sociedade de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto,  a exercer o direito de preferência como critério de desempate nesta 
licitação. 
 
 
Xxxxxxxxxxx, __ de ________________ de ____ 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 


