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CONVITE Nº 00002/2017 CIM PEDRA AZUL 

 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

TÉCNICA JURÍDICA 

 
Licitação EXCLUSIVA para pessoas 

físicas e jurídicas enquadradas como 

Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno 

Porte-EPP, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar 147/2014. 

 

1- O Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – 

CIM Pedra Azul, com sede na Av. Módolo, Nº 421, Aracê, 

Domingos Martins-ES CEP. 29.278-000, telefone (27) 

3248-1037 Email: cimpedraazul@cimpedraazul.com.br ,por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 

designada pela Portaria CIM Pedra Azul nº 006/2015, em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações, TORNA 

PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste 

edital. 

 

As normas gerais desta licitação serão regidas pela 

Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, atualizada 

pela Lei Federal nº 8.883/94 e suas alterações, 

ressaltando-se especialmente o disposto no parágrafo 

3º do artigo 22 do referido diploma legal, Lei 

Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. 

 

 

1.1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1.1 - Modalidade: CONVITE 

1.1.2 – Ofício/CIM/Pedra Azul nº 009/2017  

1.1.3 - Protocolo nº 008/2017  

1.1.4 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

1.2 - DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES 

1.2.1 - Os envelopes contendo a documentação referente 

a habilitação e proposta de preços deverão ser 

entregues na sede do Consórcio Público da Região 

mailto:cimpedraazul@cimpedraazul.com.br


Consórcio Público da Região Sudoeste 
Serrana - CIM PEDRA AZUL 

Estado do Espírito Santo 
Fundação: 20 de maio de 1998 

 

Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul, localizado na Av. 

Modolo, Nº 421, Aracê, Domingos Martins -ES CEP. 

29278-000, até às 14 horas e 50 minutos do dia 07 de 

fevereiro de 2017. 

1.2.1.1 - Em nenhuma hipótese serão recebidos 

quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido no item 

1.2. 

 

1.3 - DATA, LOCAL E HORA PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

1.3.1 - A sessão de abertura do envelope contendo a 

documentação para habilitação será no dia 07 de 

fevereiro de 2017, às 15 horas, no Consórcio Público 

da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul, 

localizado na Av. Modolo, Nº 421, Aracê, Domingos 

Martins-ES CEP. 29278-000.  

 

 

2 - OBJETO 

2.1 - O presente convite refere-se à CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA, conforme 

Especificação do Objeto e Termo de Referência, 

constantes dos Anexos I e II, partes integrantes deste 

Edital. 

 

2.1.1. – Serviços de assessoria técnica jurídica, em 

nível de consultoria preventiva e contenciosa na área 

do Direito Público, dando suporte a Presidência e a 

Diretoria Executiva deste Consórcio, emitindo 

pareceres e propondo minutas de peças administrativas 

e judiciais, através de consultas formuladas por 

telefone e/ou e-mail (serviços de apoio online) e 

visita técnica semanal de profissional com formação em 

Direito e registro na OAB. 

 

 

3 - VALOR E NATUREZA DA DESPESA 

3.1 - Os recursos financeiros a serem utilizados para 

pagamento das despesas advindas do presente processo 

correrão a conta de recursos constantes do orçamento 

do CIM PEDRA AZUL para o exercício de 2017, 

Projeto/Atividade: Manutenção de Atividades de 

Administração Geral, Elemento de Despesa 333.90.39.00.  
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3.2 - O valor máximo estimado para a execução dos 

serviços objeto deste Edital é R$62.360,00 (sessenta e 

dois mil trezentos e sessenta reais). 

 

 

4 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1- A Documentação e a Proposta de Preços deverão ser 

entregues, até o dia e a hora estabelecidos, em 

envelopes lacrados, tendo descritos em sua face 

externa e frontal, de forma legível, a razão social da 

firma proponente, o número do convite a que 

corresponder e o conteúdo de cada um deles - 

DOCUMENTAÇÃO - para o primeiro - PROPOSTA DE PREÇOS - 

para o segundo, e deverão ser encaminhados à Comissão 

Permanente de Licitação do Consórcio Público da Região 

Sudoeste Serrana – CIM. 

4.1.1 - O envelope nº 01 deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente, ou ainda, por autenticação direta da 

Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados, 

simultaneamente, a cópia e o original, ficando a cópia 

como parte integrante do processo licitatório. 

 

4.2. PESSOA JURÍDICA 

 

4.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

a) Registro comercial, no caso de empresa 

individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 
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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. 

 

Observação: Os documentos exigidos neste item devem 

comprovar que a atividade da empresa licitante é 

condizente com o objeto licitado. Em havendo alteração 

contratual concernente ao objeto (atividade), esta 

deverá ser apresentada. 

 

4.2.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda 

Pública Federal, Estadual e Municipal da sede da 

licitante; 

 

c) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da 

União; 

 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

e) Prova de regularidade com a Seguridade Social 

(INSS); 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. 

 

4.2.2.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido 

por filial da licitante, os documentos exigidos neste 

item também deverão ser apresentados pela filial 

executora do contrato, sem prejuízo para a exigência 

de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
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4.2.2.2. Não é exigido das licitantes comprovação de 

regularidade fiscal para fins de habilitação, mas 

somente para formalização da contratação, observadas 

as seguintes regras: 

 

a) A licitante deverá apresentar, à época da 

habilitação, todos os documentos exigidos para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

apresentem alguma restrição; 

 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação dos 

documentos, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa; 

 

c) O prazo a que se refere a alínea anterior poderá, a 

critério da Administração Pública, ser prorrogado por 

igual período; 

 

d) A formalização da contratação fica condicionada à 

regularização da documentação comprobatória de 

regularidade fiscal, nos termos dos incisos 

anteriores, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

 

e) A falta de regularização da documentação no prazo 

previsto na alínea “b” acima implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

4.2.3 - Declaração de que aceita as condições do 

Edital e de que executará os serviços de acordo com as 

normas e especificações fornecidas e pelo preço 

proposto e aceito pela Contratante, conforme modelo - 

Anexo III;  
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4.2.4 - Declaração, observadas as penalidades 

cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à 

habilitação, conforme modelo - Anexo IV ; 

 

4.2.5 - Declaração de cumprimento ao disposto ao Art. 

7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo - 

Anexo V; 

 

4.2.6 - Declaração referente à condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

modelo - Anexo VI. 

 

4.2.7 - Declaração de desistência de recurso contra o 

julgamento da habilitação, conforme modelo - Anexo VII 

(Facultativa). 

 

 

4.2.8 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Registro na OAB do responsável técnico pela 

execução dos serviços. 

 

 

4.3. PESSOA FÍSICA 

 

4.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

a) Cédula de Identidade; 

 

4.3.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF); 

 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal do domicílio do 

licitante; 

 

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social 

(INSS); 
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d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. 

 

4.3.3 - Declaração de que aceita as condições do 

Edital e de que executará os serviços de acordo com as 

normas e especificações fornecidas e pelo preço 

proposto e aceito pela Contratante, conforme modelo - 

Anexo III;  

 

4.3.4 - Declaração, observadas as penalidades 

cabíveis, da superveniência de fato impeditivo à 

habilitação, conforme modelo - Anexo IV ; 

 

4.3.5 - Declaração de cumprimento ao disposto ao Art. 

7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo - 

Anexo V; 

 

4.3.6 - Declaração de desistência de recurso contra o 

julgamento da habilitação, conforme modelo - Anexo VII 

(Facultativa). 

 

4.3.7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Registro na OAB do responsável técnico pela 

execução dos serviços. 

 

 

4.4 - PROPOSTA DE PREÇOS 

O envelope nº 02 deverá conter a Proposta de Preços, 

emitida por computador ou datilografada, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devidamente datada e assinada, como também 

rubricada em todas as folhas, contendo: 

a - preço unitário, total e global, fixo e 

irreajustável, expresso em moeda nacional, de acordo 

com a planilha de quantidades fornecidas pelo 

Município, compreendendo todas as despesas contratuais 

de materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos, 

mão-de-obra, com os respectivos encargos sociais e 

administrativos. A transcrição dos itens constantes da 
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planilha deverá ser feita corretamente, sob pena de 

desclassificação; 

 

b - prazo de validade da proposta, que não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 

abertura desta licitação; 

 

c - prazo total para a execução dos serviços, fixado 

em 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do 

contrato, excluindo-se o dia do início e incluindo-se 

o do vencimento. 

 

 

5- JULGAMENTO 

5.1 - Para julgamento deste Convite a Comissão 

Permanente de Licitação levará em consideração, 

conforme o disposto no art. 45 da Lei Federal n.º 

8666/93, a proposta mais vantajosa para o CIM, 

determinando que será vencedora a licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações 

do edital e ofertar o menor preço global. 

5.1.1 - Havendo desistência expressa de recurso contra 

o julgamento da habilitação, conforme declaração 

constante do Anexo VII, por parte de todos os 

licitantes, poderá a Comissão, na mesma sessão em que 

comunicar o resultado da habilitação, proceder à 

abertura dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra 

sessão pública especialmente para esse fim.  

 

5.2 - O proponente é responsável pelas informações e 

documentos apresentados, sendo motivo de 

desclassificação ou inabilitação a prestação de 

quaisquer dados ou documentos falsos. A 

desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em 

qualquer fase, se porventura a Comissão Permanente de 

Licitações vier a tomar conhecimento de fatos que 

contrariem as disposições contidas neste edital ou que 

desabonem a idoneidade do proponente. 

 

5.3 - A Comissão Permanente de Licitações poderá 

solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 

qualquer momento e sempre que julgar necessários 

fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar 
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ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documentos ou informações que 

deveria constar originalmente em qualquer dos 

envelopes.  

 

5.4 - No caso de empate por igualdade de propostas 

(preço) entre duas ou mais licitantes far-se-á o 

desempate por sorteio, em ato público, para o qual os 

licitantes serão convocados.  

    

5.5 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem 

baseada nas propostas dos demais licitantes. 

    

5.6 - Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Não atendam às exigências deste Edital ou imponham 

condições;  

b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

c) Apresentem preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, e que apresentem preços excessivos 

ou inexequíveis; 

d) Apresentem o valor total da proposta superior ao 

orçamento base do CIM Pedra Azul, conforme 

detalhamento na planilha orçamentária; 

e) Apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatível com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração; 

f) Apresentem o valor global manifestamente 

inexeqüível, conforme critérios definidos nos 

parágrafos 1º e 2º, inciso II, art. 48 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações; 

g) Contenha limitação ou condição divergente do 

presente Edital. 

5.7 - Serão aceitas as propostas em que se constatarem 

erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se 

à Comissão de Licitação o direito de corrigi-los na 

forma seguinte: 
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a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas 

quantidades correspondentes será retificado mantendo-

se os preços unitários e a quantidade, corrigindo-se o 

produto; 

b) O erro na adição será retificado conservando-se as 

parcelas corretas. 

 

 

6 - RECURSOS 

6.1 - De todos os atos praticados pela Comissão caberá 

recurso, na forma do art. 109 da Lei 8.666/93. 

6.1.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas 

pela Comissão Permanente de Licitação, serão acolhidos 

nos termos do Capítulo V, artigo 109 da Lei Federal nº 

8666 de 21 de junho de 1993. 

 

6.2 - Somente serão aceitos recursos processados no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, proveniente de 

reclamações efetuadas na ocasião da abertura das 

propostas. 

 

6.3 - Os recursos deverão observar os seguintes 

critérios: 

a) serem dirigidos à CPL - Comissão Permanente de 

Licitação, devidamente fundamentados e, se for o caso, 

acompanhados de documentação pertinente; 

b) serem assinados por representante legal do 

licitante ou procurador com poderes específicos, 

hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 

procuratório; 

c) serem apresentados e Protocolados no CIM Pedra 

Azul, dentro do prazo legal, sendo que, após este 

prazo não serão conhecidos. 

 

 

7 - ADJUDICAÇÃO 

7.1 - A adjudicação do serviço será feita mediante 

contrato, observando-se as condições gerais e 

especificações deste convite, após a homologação. 

 

 

8 - FORMA DE PAGAMENTO 
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8.1 - O pagamento pela prestação dos serviços 

especificados neste Termo de Referência será efetuado 

em 12 (doze) parcelas sucessivas e de igual valor, de 

acordo com a proposta apresentada. 

8.1.1- O pagamento será efetuado mediante a 

apresentação de documentos fiscais hábeis, sem emendas 

ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de 

conferidos e visados, serão encaminhados para 

processamento e pagamento, que será efetuado em até 10 

(dez) dias após a conferência dos serviços executados. 

8.1.1.1- Havendo atraso nos pagamentos, sobre a 

quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 

0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia de 

atraso, calculados em relação ao atraso verificado. 

 

8.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento 

fiscal, o mesmo será devolvido à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de 

apresentação do novo documento, devidamente corrigido. 

 

8.3 - O Consórcio poderá deduzir do pagamento 

importâncias que a qualquer título lhe forem devidas 

pela Contratada, em decorrência de inadimplemento 

contratual; 

 

8.4 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda 

corrente do País. 

 

8.5 - O licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de 

regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra 

alguma irregularidade na documentação, poderá ser 

instaurado procedimento de rescisão contratual, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme 

entendimento do STJ e do TCU. 

 

 

9 - REAJUSTAMENTO 

9.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo 

período de 12 (doze) meses. 
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10 - PRAZO DE ASSINATURA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1 - O prazo para assinatura do contrato é de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

 

10.3 - O prazo total para a execução do serviço fica 

fixado em 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do contrato, excluindo-se o dia do início, 

incluindo-se o vencimento.  

 

 

11 - FISCALIZAÇÃO 

11.1 - A fiscalização dos serviços objeto deste 

convite, será feita através de representante do CIM 

Pedra Azul, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 

condições do presente convite, o termo de referência e 

as cláusulas contratuais. 

11.1.1 - O fiscal nomeado para acompanhar a execução 

das obrigações assumidas pela Contratada terá 

autoridade para exercer, como representante do 

Consórcio, toda e qualquer ação de orientação geral, 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual, 

objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o 

objeto deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

11.2 - O órgão deve acompanhar e fiscalizar a 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação 

dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 

representante especialmente designado, na forma dos 

arts. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.2.1. A verificação da adequação da prestação do 

serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

 

11.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que 

houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 
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alteração dos valores contratuais previstos no § 1º, do 

artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

11.4. O representante do Consórcio anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a 

autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º, do artigo 67, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

11.5. A fiscalização não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

 

12 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

12.1 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver o  

objeto deste convite sempre em regime de entendimento 

com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes 

para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato. 

 

12.2 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver o  

objeto deste convite conforme Termo de Referência. 

 

 

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, caracteriza o 

descumprimento total das obrigações assumidas, 

sujeitando-se às penalidades legalmente previstas no 

item 13.2. 

 

13.2 - Pela inexecução total ou parcial do serviço 

contratada, bem como o atraso injustificado, a 
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Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções, observadas 

as disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8666/93: 

I - Advertência; 

 

II - Multa pelo atraso no prazo de execução do serviço 

até o décimo dia, calculada pela fórmula: 

                       M= 0,3% x C x D 

               Onde: 

                       M= valor da multa 

                       C= valor da obrigação 

                       D= número de dias em atraso 

 

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor  

total do contrato: 

a) para atrasos superiores a 10(dez) dias; 

b) pelo descumprimento de outros itens deste edital, 

de quaisquer cláusulas contratuais e/ ou da proposta 

apresentada. 

 

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento para contratar com a Administração Pública 

Municipal, por prazo de até 02(dois) anos; 

 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item anterior. 

 

13.3 - As multas previstas no item 13.2 serão cobradas 

mediante descontos no pagamento eventualmente devidos 

pela Administração, ou, ainda quando for o caso, 

cobradas judicialmente. 

 

13.4 - As sanções previstas nos incisos I, IV e V do 

item 13.2 poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

incisos II e III, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 
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(cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração 

de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa, 

no prazo de 10(dez) dias da abertura de vista. 

 

 

14 - RESCISÃO 

14.1 - A rescisão do contrato poderá ser determinada 

nos casos previstos no art. 78, 79 e 80 da Lei Federal 

nº 8666/93. 

 

14.2 - Declarada a rescisão do contrato, a Contratada, 

receberá do Contratante apenas o pagamento dos 

serviços realizadas, depois de medidas e aprovadas 

pela fiscalização. 

 

14.3 - A Contratante reserva-se o direito de suspender 

no todo ou em parte os efeitos deste contrato, em caso 

de descontinuidade do fluxo dos recursos financeiros 

para sua execução. 

 

 

15 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

15.1 - As responsabilidades das partes constam na 

minuta do Contrato que será firmado com a licitante 

vencedora, nos termos da minuta constante no Anexo 

VIII.  

 

 

16 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

16.1 - O contrato poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, nos termos do artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

 

 

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 - Poderá participar deste Convite, na forma do 

artigo 22, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, o 

licitante cujo objeto social, expresso no Estatuto ou 

Contrato Social, especifique atividade pertinente e 

compatível com objeto da presente licitação; que 

tenham sido escolhidos e convidados pela Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação do CIM Pedra Azul; 

ficando o Convite estendido aos demais cadastrados no 
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CIM Pedra Azul na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 

(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

17.2 - Ao apresentar proposta fica subentendido que o 

licitante conhece todas as condições estabelecidas no 

presente Edital. 

 

17.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

 

17.4 - Após a abertura das propostas não serão aceitas 

solicitações de cancelamento, retificações de 

propostas ou itens, alterações no cálculo dos valores 

unitários. 

 

17.5 - A administração poderá transferir a data de 

abertura desta licitação, podendo também revogá-la por 

interesse público e fato superveniente, anulá-la por 

ilegalidade, através de ofício ou mediante provocação 

de terceiros, sempre em despacho fundamentado, sem 

obrigação de indenizar. 

 

17.6 - Poderão ser convidados para assessorar a 

Comissão Permanente de Licitação, quando necessário, 

profissionais de competência técnica, não vinculados 

direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes. 

 

17.8 – O CIM Pedra Azul reserva-se o direito de 

aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação,  

de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 

Federal nº 8666/93, servindo de base de cálculo o 

valor inicial do contrato. 

 

17.9 - Esclarecimentos poderão ser obtidos junto à 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou com 

a Diretora Executiva do CIM Pedra Azul, Av. Modolo, Nº 

421, Aracê, Domingos Martins -ES CEP. 29.278-000, 

telefone (27) 3248-1037, no horário de 08 horas às 13 

horas, ou endereço eletrônico: 

cimpedraazul@cimpedraazul.com.br. 

mailto:cimpedraazul@cimpedraazul.com.br
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18 - FORO 

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos 

Martins/ES, em detrimento a qualquer outro, por mais 

vantajoso que seja, para dirimir as dúvidas relativas 

a este Edital. 

 

 

19 - ANEXOS 

19.1 - Este edital é constituído dos seguintes anexos: 

a) Anexo I – Especificação do Objeto; 

b) Anexo II – Termo de Referência; 

c) Anexo III - Declaração de que aceita as condições 

do edital; 

d) Anexo IV - Declaração de inexistência de fato 

superveniente; 

e) Anexo V - Declaração de cumprimento ao disposto no 

Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Declaração referente a condição ME ou 

EPP; 

g) Anexo VII - Declaração de desistência de recurso; 

h) Anexo VIII - Minuta do Contrato. 

 

 

 

 

Domingos Martins - ES, 26 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

MARILENE JÄHRING 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT 

 

UNID 

 

UNITÁRIO 

 

TOTAL 

 
 

 

02 

 

Prestação de serviços de 

assessoria técnica jurídica, em 

nível de consultoria preventiva 

e contenciosa na área do Direito 

Público, dando suporte a 

Presidência e a Diretoria 

Executiva deste Consórcio, 

emitindo pareceres e propondo 

minutas de peças administrativas 

e judiciais, através de 

consultas formuladas por 

telefone e/ou e-mail (serviços 

de apoio online) e visita 

técnica semanal de profissional 

com formação em Direito e 

registro na OAB, conforme 

especificações abaixo: 

1.1. Atendimento hábil nas 

demandas apresentadas, com a 

emissão do respectivo parecer 

jurídico, em conformidade com a 

natureza da consulta 

(informativa, técnica e 

conclusiva); 

 

1.2. Participação, quando 

solicitada, nas Assembléias 

Gerais e Reuniões do Conselho 

Fiscal; 

 

1.3. Exercício da advocacia 

administrativa e judicial com 

representação em todas as 

instâncias em que o Consórcio se 

apresente como interessado, em 

qualquer área do direito; 

 

1.4. Acompanhamento da atuação 

de outros profissionais em casos 

de demandas de maior 

complexidade e exigência técnica 

jurídica específica; 

 

1.5. Avaliação da segurança 

jurídica em todos os 

 

 

12 

 

 

Mês 

 

 

R$ xxx 

 

 

R$ xxx 
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procedimentos, em especial 

quanto ao cumprimento dos 

contratos e instrumentos 

congêneres em curso e daqueles 

próximos, decorrentes das 

atribuições do Consórcio; 

 

1.6. Orientação e acompanhamento 

de procedimentos licitatórios; 

 

1.7. Orientações nos 

procedimentos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação; 

 

1.8. Orientação nos processos de 

despesas, de acordo com as 

exigências estabelecidas na Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais 

normas aplicadas à matéria; 

 

1.9. Orientação na elaboração de 

minutas de editais e minutas 

contratuais; 

 

1.10. Orientação e 

acompanhamento nas licitações 

compartilhadas; 

 

1.11. Orientação e 

acompanhamento nos processos de 

Registro de Preços e Adesão de 

Atas registradas em outros 

órgãos públicos; 

 

1.12. Orientação nos 

procedimentos de aplicação de 

multas, sanções e penalidades 

inerentes às contratações 

públicas; 

 

1.13. Orientação nas respostas 

às impugnações e recursos 

administrativos relacionados às 

licitações; 

 

1.14. Emissão de pareceres 

técnicos; 

 

1.15. Assessorar no processo de 

tomada de decisões referente a 

questões consorciais e a 

questionamentos feitos pelos 

municípios consorciados no 

tocante as decisões dos órgãos 

colegiados e ações consorciadas 

implantadas ou em implantação. 
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1.16. No mínimo 01 (uma) visita 

técnica semanal in locu; 

 

1.17. Prazo de Execução: 12 

(doze) meses. 

 

OBS: As respostas das consultas 

formuladas serão objetivas e com 

prazo de retorno variável, 

dependendo da complexidade do 

caso. Os pareceres técnicos e 

jurídicos serão emitidos em 

prazo não superior a 72 (setenta 

e duas) horas. 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de serviços de Assessoria Técnica 

Jurídica, considerando o fato de que não há cargo para 

Advogado na Estrutura Administrativa deste Consórcio. 

 

 

2 – DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS: 

2.1. Serviços de assessoria técnica jurídica, em nível 

de consultoria preventiva e contenciosa na área do 

Direito Público, dando suporte a Presidência e a 

Diretoria Executiva deste Consórcio, emitindo 

pareceres e propondo minutas de peças administrativas 

e judiciais, através de consultas formuladas por 

telefone e/ou e-mail (serviços de apoio online) e 

visita técnica semanal de profissional com formação em 

Direito e registro na OAB, conforme especificações 

abaixo: 

 

2.1.1. Atendimento hábil nas demandas apresentadas, 

com a emissão do respectivo parecer jurídico, em 

conformidade com a natureza da consulta (informativa, 

técnica e conclusiva);  

 

2.1.2. Participação, quando solicitada, nas 

Assembléias Gerais e Reuniões do Conselho Fiscal; 

 

2.1.3. Exercício da advocacia administrativa e 

judicial com representação em todas as instâncias em 

que o Consórcio se apresente como interessado, em 

qualquer área do direito; 

 

2.1.4. Acompanhamento da atuação de outros 

profissionais em casos de demandas de maior 

complexidade e exigência técnica jurídica específica; 

 

2.1.5. Avaliação da segurança jurídica em todos os 

procedimentos, em especial quanto ao cumprimento dos 

contratos e instrumentos congêneres em curso e 
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daqueles próximos, decorrentes das atribuições do 

Consórcio; 

 

2.1.6. Orientação e acompanhamento de procedimentos 

licitatórios; 

 

2.1.7. Orientações nos procedimentos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação; 

 

2.1.8. Orientação nos processos de despesas, de acordo 

com as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 

8.666/93 e demais normas aplicadas à matéria; 

 

2.1.9. Orientação na elaboração de minutas de editais 

e minutas contratuais; 

 

2.1.10. Orientação e acompanhamento nas licitações 

compartilhadas; 

 

2.1.11. Orientação e acompanhamento nos processos de 

Registro de Preços e Adesão de Atas registradas em 

outros órgãos públicos; 

 

2.1.12. Orientação nos procedimentos de aplicação de 

multas, sanções e penalidades inerentes às 

contratações públicas; 

 

2.1.13. Orientação nas respostas às impugnações e 

recursos administrativos relacionados às licitações; 

 

2.1.14. Emissão de pareceres técnicos; 

 

2.1.15.  Assessorar no processo de tomada de decisões 

referente a questões consorciais e a questionamentos 

feitos pelos municípios consorciados no tocante as 

decisões dos órgãos colegiados e ações consorciadas 

implantadas ou em implantação. 

 

2.1.16. No mínimo 01 (uma) visita técnica semanal in 

locu; 

 

2.1.17. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
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OBS: As respostas das consultas formuladas serão 

objetivas e com prazo de retorno variável, dependendo 

da complexidade do caso. Os pareceres técnicos e 

jurídicos serão emitidos em prazo não superior a 72 

(setenta e duas) horas. 

 

 

3. OBJETIVOS/JUSTIFICATIVA 

3.1. A contratação almejada através do presente Termo 

de Referência se faz necessário para que este 

Consórcio promova a proteção jurídica e defesa de seus 

direitos, considerando que a função do órgão de 

assessoria jurídica é orientar a Administração sobre a 

forma e conteúdo dos atos administrativos e emitir 

pareceres sobre assuntos de maior complexidade, 

visando o controle da legalidade dos seus atos. De 

acordo com o disposto no caput do Art. 37 da 

Constituição Federal, a Administração Pública tem o 

dever de obedecer o princípio da legalidade, 

reforçando a necessidade de contratar serviços de 

assessoria jurídica para analisar e dar pareceres 

sobre os atos administrativos que forem demandados. 

 

3.2. Além disso, registra-se que o serviço em questão 

visa a promoção e ampla compreensão dos processos 

licitatórios e demais contratações, desde a 

identificação da necessidade, o desenvolvimento da 

fase interna e geração de documentos para contratação, 

passando pela fase externa do certame, pela 

contratação e gestão e até o momento da rescisão do 

mesmo, inclusive em hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade ou mesmo de utilização do Sistema de 

Registro de Preços e licitações compartilhadas. Para 

tanto, será apresentado aos servidores deste Consórcio 

uma visão geral dos procedimentos de seleção de 

fornecedores e dos contratos administrativos 

subsequentes, indicando a atuação dos condutores do 

processo e dos próprios contratos, buscando capacitá-

los para conduzirem processos de contratação pública 

com cuidados especiais em todas as etapas de 

planejamento, seleção, contratação e gestão, em busca 

da eficiência, eficácia e economicidade. 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A Contratada obriga-se a: 

4.1.1. executar os serviços conforme especificações 

deste Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais; 

 

4.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados, a critério da Administração; 

 

4.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos 

e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, 

ao Órgão Contratante ou a terceiros; 

 

4.1.4. ceder os direitos patrimoniais relativos ao 

projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o 

previsto no Projeto Básico, nos termos do artigo 111, 

da Lei Federal n° 8.666/1993; 

4.1.4.1. quando o projeto referir-se a obra imaterial 

de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 

cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos 

os dados, documentos e elementos de informação 

pertinentes à tecnologia de concepção, 

desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 

natureza e aplicação da obra; 

 

4.1.5. Assegurar à Contratante: 

4.1.5.1. o direito de propriedade intelectual dos 

produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, 

logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, 

alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 
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4.1.6. utilizar empregados habilitados e com 

conhecimentos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

4.1.7. apresentar à Contratante, quando for o caso, a 

relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço, os quais devem estar 

devidamente identificados por meio de crachá; 

 

4.1.8. responsabilizar-se por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

 

4.1.9. instruir seus empregados quanto à necessidade 

de acatar as orientações do Consórcio, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for 

o caso; 

 

4.1.10. relatar à Administração toda e qualquer 

irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

 

4.1.11. não permitir a utilização de qualquer trabalho 

do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

4.1.12. manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

4.1.13. não transferir a terceiros, por qualquer 

forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a 

que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 

4.1.14. arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
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proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º, do art. 57, da 

Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. A Contratante obriga-se a: 

5.1.1. proporcionar todas as condições para que a 

Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo 

com as determinações deste Termo de Referência; 

 

5.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

 

5.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

 

5.1.4. notificar a Contratada por escrito da 

ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção; 

 

5.1.5. pagar à Contratada o valor resultante da 

prestação do serviço, na forma do contrato; 

 

5.1.6. zelar para que durante toda a vigência do 

contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação. 

 

 

6. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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6.1. O Consórcio poderá, sem a prévia manifestação do 

interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso 

de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência 

de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento pela prestação dos serviços 

especificados neste Termo de Referência será efetuado 

em 12 (doze) parcelas sucessivas e de igual valor, de 

acordo com a proposta apresentada. 

 

7.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação 

de documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras. 

Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, 

serão encaminhados para processamento e pagamento no 

segundo dia útil após o recebimento definitivo do 

objeto licitado; 

 

7.3. Ocorrendo erros na apresentação do documento 

fiscal, o mesmo será devolvido à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de 

apresentação do novo documento, devidamente corrigido; 

 

7.4. O Consórcio poderá deduzir do pagamento 

importâncias que a qualquer título lhe forem devidas 

pela Contratada, em decorrência de inadimplemento 

contratual; 

 

7.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda 

corrente do País. 

 

 

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação 

dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 

representante especialmente designado, na forma dos 

arts. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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8.2. O fiscal nomeado para acompanhar a execução das 

obrigações assumidas pela Contratada terá autoridade 

para exercer, como representante do Consórcio, toda e 

qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 

fiscalização da execução contratual, objetivando 

garantir sua qualidade e conformidade com o objeto 

deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

8.2.1. A verificação da adequação da prestação do 

serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

 

8.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que 

houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º, 

do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

8.4. O representante do Consórcio anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a 

autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º, do artigo 67, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

8.5. A fiscalização não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A disciplina das infrações e sanções 

administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação será aquela prevista na Lei Federal nº 

8.666/93. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

(MODELO) 

 

 

Referência:  

Processo Licitatório - Convite nº 00002/2017 

Objeto - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

JURÍDICA 

 

 

________________________________, com sede/escritório 

estabelecida(o) na Rua _______________________, 

inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº ________________ , 

declara, para os devidos fins, que aceita as condições 

estipuladas no Processo Licitatório  acima 

referenciado,  e que executará os serviços de acordo 

com o preço e condições propostas, no prazo 

estipulado. 

  

Local e Data 

 

Nome e assinatura do representante legal/Profissional 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(MODELO) 

 

 

 

Referência:  

Processo Licitatório - Convite nº 00002/2017 

Objeto - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

JURÍDICA 

 

 

________________________________, com sede/escritório 

estabelecida(o) na Rua _______________________, 

inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº ________________ , 

declara, para os devidos fins,  que não existe fato 

superveniente impeditivo à habilitação da firma no 

Processo Licitatório  acima referenciado. 

 

Local e Data 

 

Nome e assinatura do representante legal/Profissional 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(MODELO) 

 

Referência:  

Processo Licitatório - Convite nº 00002/2017 

Objeto - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

JURÍDICA 

 

 

 

________________________________, com sede/escritório 

estabelecida(o) na Rua _______________________, 

inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº ________________ , 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 

da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, em cumprimento ao disposto no Art. 7, Inc. 

XXXIII da Constituição Federal.  

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz (   ). 

 

Local e Data 

 

Nome e assinatura do representante legal/Profissional 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REFERENTE A CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

(MODELO) 

 

 

Referência:  

Processo Licitatório - Convite nº 00002/2017 

Objeto - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

JURÍDICA 

 

 

 

A empresa ___________________________________________ 

estabelecida na Rua ________________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº ________________    , declara, 

sob as penas da Lei, para os devidos fins de 

comprovação perante este Consórcio no Processo 

Licitatório acima referenciado , que é 

considerada__________________ (Microempresa / Empresa 

de Pequeno Porte) em conformidade com o artigo 3º e §§ 

da Lei Complementar 123/2006, e que também não se 

encontra excluída dos benefícios do referido Estatuto. 

 

Local e Data 

 

Nome e Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO 

(MODELO) 

FACULTATIVA 

 

 

Referência:  

Processo Licitatório - Convite nº 00002/2017 

Objeto - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 

JURÍDICA 

 

 

 

________________________________, com sede/escritório 

estabelecida(o) na Rua _______________________, 

inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº ________________ , 

DECLARA, como previsto no art. 43, III da Lei nº 

8.666/93, que desiste expressamente do prazo de 

interpor recursos das decisões da Comissão de 

Licitação, no julgamento dos documentos de habilitação 

e das propostas de preços, concordando integralmente 

com as referidas decisões e com o prosseguimento da 

Licitação - Convite nº 00001/2016. 

 

 

Local e Data 

 

Nome e assinatura do representante legal/Profissional 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.° XXX/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO - CONVITE.° 0002/2017 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO 

DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA – 

CIM PEDRA AZUL E A EMPRESA 

XXXXXXXXX 

 

 

O PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA – CIM PEDRA AZUL, 

Associação Civil, sem fins lucrativos, inscrito no 

CNPJ sob n.º 02.760.004/0001-01, com sede à Avenida 

Marechal Deodoro, nº 72, apt° 03 – Centro – Afonso 

Cláudio, /ES, Cep: 29.600-000, representado pelo seu 

Presidente o Sr. ......... , brasileiro, casado, CPF 

n.º ........... , residente na ...........,  neste ato 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

XXXXXXX, com sede à XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° XXXXX, representada por sua Sócia XXXXXXXX, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de 

registro, portador do CPF nº XXXXXXXX e RG nº XXXXXX, 

residente na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

Contrato de prestação de Serviços, o qual se regerá 

pela lei 8.666/93 e alterações posteriores e pelas 

Cláusulas e condições seguintes:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Pelo presente contrato a CONTRATADA prestará ao 

CONTRATANTE os Serviços de assessoria técnica 

jurídica, em nível de consultoria preventiva e 
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contenciosa na área do Direito Público, dando suporte 

a Presidência e a Diretoria Executiva deste Consórcio, 

emitindo pareceres e propondo minutas de peças 

administrativas e judiciais, através de consultas 

formuladas por telefone e/ou e-mail (serviços de apoio 

online) e visita técnica semanal de profissional com 

formação em Direito e registro na OAB, conforme Termo 

de Referência e Proposta Comercial constantes no 

Convite nº 00002/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - Serviços de assessoria técnica jurídica, em 

nível de consultoria preventiva e contenciosa na área 

do Direito Público, dando suporte a Presidência e a 

Diretoria Executiva deste Consórcio, emitindo 

pareceres e propondo minutas de peças administrativas 

e judiciais, através de consultas formuladas por 

telefone e/ou e-mail (serviços de apoio online) e 

visita técnica semanal de profissional com formação em 

Direito e registro na OAB, conforme especificações 

abaixo: 

2.2.1. Atendimento hábil nas demandas apresentadas, 

com a emissão do respectivo parecer jurídico, em 

conformidade com a natureza da consulta (informativa, 

técnica e conclusiva);  

 

2.2.2. Participação, quando solicitada, nas 

Assembléias Gerais e Reuniões do Conselho Fiscal; 

 

2.2.3. Exercício da advocacia administrativa e 

judicial com representação em todas as instâncias em 

que o Consórcio se apresente como interessado, em 

qualquer área do direito; 

 

2.2.4. Acompanhamento da atuação de outros 

profissionais em casos de demandas de maior 

complexidade e exigência técnica jurídica específica; 

 

2.2.5. Avaliação da segurança jurídica em todos os 

procedimentos, em especial quanto ao cumprimento dos 

contratos e instrumentos congêneres em curso e 
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daqueles próximos, decorrentes das atribuições do 

Consórcio; 

 

2.2.6. Orientação e acompanhamento de procedimentos 

licitatórios; 

 

2.2.7. Orientações nos procedimentos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação; 

 

2.2.8. Orientação nos processos de despesas, de acordo 

com as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 

8.666/93 e demais normas aplicadas à matéria; 

 

2.2.9. Orientação na elaboração de minutas de editais 

e minutas contratuais; 

 

2.2.10. Orientação e acompanhamento nas licitações 

compartilhadas; 

 

2.2.11. Orientação e acompanhamento nos processos de 

Registro de Preços e Adesão de Atas registradas em 

outros órgãos públicos; 

 

2.2.12. Orientação nos procedimentos de aplicação de 

multas, sanções e penalidades inerentes às 

contratações públicas; 

 

2.2.13. Orientação nas respostas às impugnações e 

recursos administrativos relacionados às licitações; 

 

2.2.14. Emissão de pareceres técnicos; 

 

2.2.15.  Assessorar no processo de tomada de decisões 

referente a questões consosrciais e a questionamentos 

feitos pelos municípios consorciados no tocante as 

decisões dos órgãos colegiados e ações consorciadas 

implantadas ou em implantação. 

 

2.2.16. No mínimo 01 (uma) visita técnica semanal in 

locu; 

 

2.2.17. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
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2.2.18 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver o 

objeto deste convite sempre em regime de entendimento 

com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes 

para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato. 

 

2.2.19 - A contratada obrigar-se-á a desenvolver o 

objeto deste convite conforme Termo de Referência. 

 

2.2.20 - As respostas das consultas formuladas serão 

objetivas e com prazo de retorno variável, dependendo 

da complexidade do caso. Os pareceres técnicos e 

jurídicos serão emitidos em prazo não superior a 72 

(setenta e duas) horas. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 – O valor fixo mensal a ser pago para execução dos 

serviços objeto deste Contrato é de R$ XXXX (valor por 

extenso), totalizando o valor de R$ XXXX (valor por 

extenso), de acordo com a proposta comercial contida 

no Processo Licitatório - Convite nº 00002/2017. 

 

3.2 - O pagamento pela prestação dos serviços 

especificados neste Termo de Referência será efetuado 

em 12 (doze) parcelas sucessivas e de igual valor, de 

acordo com a proposta apresentada. 

3.2.1- O pagamento será efetuado mediante a 

apresentação de documentos fiscais hábeis, sem emendas 

ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de 

conferidos e visados, serão encaminhados para 

processamento e pagamento, que será efetuado em até 10 

(dez) dias após a conferência dos serviços executados. 

3.2.1.1- Havendo atraso nos pagamentos, sobre a 

quantia devida incidirá juros moratórios, à razão de 

0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia de 

atraso, calculados em relação ao atraso verificado. 

 

3.3 - Ocorrendo erros na apresentação do documento 

fiscal, o mesmo será devolvido à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de 

apresentação do novo documento, devidamente corrigido. 
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3.4 - O Consórcio poderá deduzir do pagamento 

importâncias que a qualquer título lhe forem devidas 

pela Contratada, em decorrência de inadimplemento 

contratual; 

 

3.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda 

corrente do País. 

 

3.6 - O licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne à PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO, especialmente quanto às certidões de 

regularidade do INSS e FGTS, sendo que, caso ocorra 

alguma irregularidade na documentação, poderá ser 

instaurado procedimento de rescisão contratual, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme 

entendimento do STJ e do TCU. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - Os recursos financeiros a serem utilizados para 

pagamento das despesas advindas do presente contrato 

correrão a conta de recursos constantes do orçamento 

do CIM PEDRA AZUL para o exercício de 2017, 

Projeto/Atividade: Manutenção de Atividades de 

Administração Geral, Elemento de Despesa 333.90.39.00. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

5.1- O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 

(doze) meses, passando a vigi a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado na forma permitida 

na legislação.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1- Pela inexecução total ou parcial do serviço 

contratada, bem como o atraso injustificado, o CIM 

Pedra Azul poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções, observadas as 

disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8666/93: 

I - Advertência; 
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II - Multa pelo atraso no prazo de execução do serviço 

até o décimo dia, calculada pela fórmula: 

                       M= 0,3% x C x D 

               Onde: 

                       M= valor da multa 

                       C= valor da obrigação 

                       D= número de dias em atraso 

 

III - Multa de 10%(dez por cento)  sobre  o  valor  

total do contrato: 

a) para atrasos superiores a 10(dez) dias; 

b) pelo descumprimento de outros itens deste edital, 

de quaisquer cláusulas contratuais e/ ou da proposta 

apresentada. 

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento para contratar com a Administração Pública 

Municipal, por prazo de até 02(dois) anos; 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item anterior. 

 

6.2 - As multas previstas no item 6.1, II, serão 

cobradas mediante descontos nos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

6.3 - As sanções previstas nos incisos I, IV e V do 

item 6.1 poderão ser aplicadas juntamente com as dos 

incisos II e III, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração 

de inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa, 

no prazo de 10(dez) dias da abertura de vista. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 - A fiscalização dos serviços objeto deste 

convite, será feita através de representante do CIM 
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Pedra Azul, de forma a fazer cumprir rigorosamente as 

condições do presente convite, o termo de referência e 

as cláusulas contratuais. 

7.1.1 - O fiscal nomeado para acompanhar a execução das 

obrigações assumidas pela Contratada terá autoridade 

para exercer, como representante do Consórcio, toda e 

qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 

fiscalização da execução contratual, objetivando 

garantir sua qualidade e conformidade com o objeto 

deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

7.2 - O órgão deve acompanhar e fiscalizar a 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação 

dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 

representante especialmente designado, na forma dos 

arts. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

7.2.1. A verificação da adequação da prestação do 

serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

 

7.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que 

houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º, do 

artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

7.4. O representante do Consórcio anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a 

autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º, do artigo 67, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante 



Consórcio Público da Região Sudoeste 
Serrana - CIM PEDRA AZUL 

Estado do Espírito Santo 
Fundação: 20 de maio de 1998 

 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

8.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo 

período de 12 (doze) meses. 

8.1.1 – Em caso de prorrogação, o presente CONTRATO 

será reajustado pela variação do IGP-M / FGV 

verificada no período, ou por outro índice legal que 

vier a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 – O presente Contrato de Prestação de Serviços 

poderá ser rescindido por iniciativa do CONTRATANTE ou 

da própria CONTRATADA através de Comunicação expressa 

à outra parte.  

9.2 – O CONTRATANTE se compromete a pagar pelos 

serviços prestados até a data em que ocorrer a 

rescisão contratual. 

9.3 - A CONTRATADA se compromete a entregar ao 

CONTRATANTE os serviços realizados e pagos até a data 

da rescisão contratual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

10.1 – O presente Contrato não gera em nenhuma 

hipótese, vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e 

as pessoas utilizadas pela CONTRATADA na execução dos 

serviços. Assumindo CONTRATADA total responsabilidade 

pelo pagamento de todos os impostos e encargos 

incidentes sob o pagamento dos profissionais por ela 

utilizados. 
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10.2 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, após a 

prestação dos serviços e atendimento das demais 

formalidades administrativas pertinentes, procedendo 

aos descontos legais pertinentes, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos 

Martins/ES, por mais privilegiado que outros sejam, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente 

instrumento. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Domingos Martins/ES, XX de Janeiro de  2017. 

 

 

___________________________________________ 

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


