EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DE MÚSICA
Processo nº: 00019/2016
Modalidade: Inexigibilidade nº 00005/2016

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DE MÚSICA PARA A ESCOLA DE MÚSICA
MAESTRO MARCELO POMPEU.
PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO
PERÍODO: 28/03/2016 a 06/04/2016
HORÁRIO: das 13:00 às 16:00
ABERTURA PARA CONFERIMENTO DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO:
07/04/2016 às 14:00

RECIBO
A Empresa ______________________CNPJ N° __________________ retirou este Edital de
Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ________________ ou pelo
tel/ fax: ____________________.
_________________, aos _____/_____/ 2016.
_________________________________________________
Nome/ RG/ Assinatura

OBS: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA –
MGPELO FAX: (35) 3261.1059 ou e-mail: comprascampanha@yahoo.com.br
PARA EVENTUAIS INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.
Carimbo Padronizado da Empresa ou papel timbrado:

comprascampanha@yahoo.com.br

EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DE MÚSICA
Processo nº: 00019/2016
Modalidade: Inexigibilidade nº 00005/2016
1 – PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal da Campanha, Estado do Minas Gerais, através da Comissão de
Licitação nomeada pela portaria nº 3609/2016 , tendo como presidente Sra. Danya Oliveira
Silvado, com a devida autorização expedida pelo Sr. Prefeito, Lázaro Roberto da Silva, e de
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Federal nº
10.520/2002, de 17 de Julho de 2002 e pelos Decretos Municipais de nº: 4006/2006,
4007/2010 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de
Objeto EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DE MÚSICA PARA A ESCOLA DE
MÚSICA MAESTRO MARCELO POMPEU.
1.1 A contratação ora solicitada está baseada em necessidades reais de qualificação cultural e
profissional de jovens e adultos do município de Campanha. O acesso à cultura é um caminho
imprescindível para o desenvolvimento ético da comunidade local, sendo assim a
administração municipal parte da primazia de que oferecer acesso à cultura é uma importante
maneira de contribuir na construção da cidadania e de uma vida com mais dignidade para as
pessoas. Assim, a contratação dos profissionais acima mencionados tem como principal
objetivo oferecer aos alunos da Escola de Música formação instrumental e quem sabe fazer da
música uma alternativa de geração de renda. Desta forma, para que a realização do objeto seja
adequado, se faz necessária a contratação de profissionais de Música, a fim de organizar,
coordenar e ministrar aulas de instrumentos musicais, para atendimento da demanda da
Escola de Música Maestro Marcelo Pompeu.
1.2 A contratação enquadra-se em hipótese de inexigibilidade de licitação, prevista no artigo
25, da Lei 8.666/93, por se caracterizar pela ausência de competição.
1.3. Os documentos devem ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente,
ou original com cópia a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, ou servidor da
Administração Municipal da Campanha / MG.
1.4 O envelope de Documentação para o Credenciamento dos interessados em participar
deste certame, deverão ser protocolados no Departamento de Compras e Licitações, situado
na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Campanha, Rua Dr. Brandão nº 59 – Centro
– Campanha / MG, a partir do conhecimento deste edital, no horário de 13:00 às 16:00 até o
dia 06 de abril de 2016.
1,5 A licitante deverá formular, por escrito, as consultas à Comissão Permanente de Licitação,
em até 03 (três) dias anteriores a data de abertura de envelopes, através do e-mail
comprascampanha@yahoo.com.br , ou pessoalmente, no Departamento de Compras e
Licitações.
2 - OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DE MÚSICA
PARA A ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO MARCELO POMPEU.

comprascampanha@yahoo.com.br

3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste
Edital, e, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos.
3.2. O envelope de documentação deverá estar devidamente fechado, rubricado no fecho e
identificado, em sua parte externa, com os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE CAMPANHA/MG
INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2016 - CREDENCIAMENTO
ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
EMPRESA:
3.3. No envelope de proposta deverá constar o valor unitário a ser cobrado por hora/aula,
conforme descrito no Anexo II – Modelo de Proposta deste Edital
MUNICÍPIO DE CAMPANHA/MG
INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2016 - CREDENCIAMENTO
ENVELOPE PROPOSTA
EMPRESA:
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
4.1. Poderão participar da sessão de credenciamento todos os interessados que atendam a
todas as exigências do edital e seus anexos
5. DA DOCUMENTAÇÃO
No envelope, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação em original ou em cópia
autenticada em vigor:
5.1. HABILITAÇÃO
a) Comprovante de Inscrição CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas)
b) Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Municipal (da sede do licitante);
c) Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão de Regularidade da Fazenda Pública Federal, conjunta com a Dívida Ativa da
União e INSS;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo
TST, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos
termos do art. 29, V da Lei nº 8.666/93 e art. 642-A da CLT (incluído pela Lei nº 12.240/11);
e)
Certidão de Regularidade para com a Seguridade Social, expedida pelo INSS, será
aceita a certidão conjunta com a Fazenda Federal;
f)
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
g)
Apresentar a Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, na forma do § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo
esculpido no Anexo IV, deste Edital;
h)
Apresentar declaração de CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA
CONSTITUICAO FEDERAL: Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de
pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
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aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei federal nº 8.666/93, em sua atual redação,
conforme Anexo III.
5.1.1 Os documentos de habilitação exigidos no item 5.1 e seus subitens poderão ser
apresentados em original ou cópia autenticada, obtida esta por qualquer processo de
reprodução, exceto fax, ou exemplar de suas publicações em órgãos de imprensa oficial, bem
como xerox acompanhado de original para autenticação no momento da sessão publica, sendo
que não serão aceitos documentos com emendas ou rasuras.
5.1.2 A Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal deverá ser a
do local sede da licitante.
5.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá exigir a exibição do documento original, caso
haja dúvida quanto à autenticidade da cópia.
5.4. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins deste
credenciamento, deverão ter sido emitidas nos 60 dias imediatamente anteriores à data
prevista para o recebimento dos envelopes.
5.5. Os documentos retirados da internet terão sua autenticidade certificada junto aos “sites”
dos órgãos emissores.
5.6. Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou
apresentados por meio de cópias em fac-símile (fax), mesmo autenticadas.
5.7. Em qualquer hipótese, fica estabelecido que os documentos apresentados permanecerão
no processo licitatório, bem como os documentos de credenciamento dos participantes.
6. DO CREDENCIAMENTO E SUA VIGÊNCIA
6.1. A Comissão Permanente de Licitação, procederá ao julgamento da habilitação e
qualificação técnica dos interessados no dia 07/04/2016.
6.2. Serão credenciados os interessados que se encontrarem em situação regular constatada
com a apresentação da documentação exigida e, que atendam a todas as exigências deste
edital.
6.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do credenciamento,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
6.4. O credenciado intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no
prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de descredenciamento.
6.5. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do interessado em se credenciar, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a
exata compreensão de seu pedido de credenciamento.
6.6. Será divulgado o resultado do julgamento de habilitação/credenciamento, no mural da
Prefeitura Municipal da Campanha / MG e publicação no Diário Oficial da AMM. (Associação
Mineira dos Municípios)
6.7. A vigência do credenciamento será de 9(nove) meses, com início a partir da assinatura do
contrato.
6.8. O contrato a ser celebrado terá vigência até 31/12/2016, podendo ser prorrogado, a
critério do Contratante e com a concordância do contratado, por período igual ou inferior, até
o limite permitido na Lei 8.666/93.
7. DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO
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7.1. A Comissão Permanente de Licitação, após análise da documentação dos participantes, e
verificada a sua regularidade, procederá à convocação dos habilitados, para assinatura do
contrato.
8. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
8.1. Será inabilitado do credenciamento a licitante que deixar de apresentar a documentação
na forma e prazo previsto neste edital.
8.2. O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos no edital e será
considerado habilitado o que apresentar toda documentação exigida, dentro do prazo de
validade. Será inabilitado o que deixar de apresentar a documentação solicitada, apresentá-las
com vícios/defeitos, contrariar qualquer exigência contida neste Edital, ou cujos documentos
estiverem com prazo(s) de validade expirado(s).
9. DO CONTRATO
9.1. Concluído e homologado o credenciamento, os credenciados, obedecida a ordem de
classificação, de acordo com a oportunidade e conveniência do Município, serão convocados
para celebrar o Contrato de Prestação de serviços, conforme Minuta constante no Anexo IV
deste Edital.
9.2. Os serviços serão executados de acordo com o descrito no anexo I deste Edital.
9.3. O credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação de
Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação
para tal, através de FAX, correio eletrônico ou notificação pessoal.
9.4. A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que
ensejará seu imediato cancelamento.
9.5. Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a
assinatura do Contrato decorrer lapso superior a 90 (noventa) dias, o credenciado deverá, para
assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas condições exigidas para
o Credenciamento e apresentar, se for o caso, nova documentação para substituir aquela que
porventura estiver com prazo de validade expirado.
10. DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
10.1. O valor máximo estimado para a prestação dos serviços no prazo de 9(nove) meses é de
R$22.000,00 (Vinte e dois mil reais).
10.2. Não cabe ao Município qualquer responsabilidade pela cobrança acima do valor
estimado.
10.3. O credenciado será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.
11. Obrigações da Contratante e da Contratada
11.1 Constituem obrigações da Contratante:
11.1.1 - Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma
não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades
previstas na Lei n. 8.666/93;
11.1.2 - Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir
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instruções verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que
estejam mal executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes
serviços por conta da Contratada;
11.1.3 - Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e
condições previstos na Lei n. 8.666/93;
11.1.4 - Disponibilizar o local e os materiais para a realização dos serviços;
11.1.5 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com
as disposições previstas em contrato;
11.1.6 - Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis
nos termos da Lei n. 8.666/93;
11.1.7 - Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n.
8.666/93;
11.2 Constituem obrigações da Contratada
11.2.1 - Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do
instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente;
11.2.2 - Prestar o serviço no local constante do Termo de Referência;
11.2.3 - Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os
níveis de trabalho;
11.2.4 - Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na
licitação;
11.2.5 - Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;
11.2.6 - Executar as atividades inerentes à implantação deste Contrato com rigorosa
obediência ao Termo de Referência, zelando pela boa qualidade das ações e serviços
prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade pedagógica em
suas atividades;
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do(s) Contrato(s)
deste decorrente, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
13. DAS SANÇÕES
13.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa
prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendolhe franqueado vista ao processo.
13.2. Por infração às normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº
8.666/93, e demais normas aplicáveis, será considerado descredenciado o concorrente que:
13.2.1. Se recusar, injustificadamente, em assinar o contrato para prestação dos serviços;
13.2.2. Se houver rescisão do contrato a que tenha dado causa;
13.2.3. Omitir informações, ou as prestar de forma inverídica;
13.3. A recusa do credenciado em assinar o contrato, ou retirar o instrumento dentro do prazo
estabelecido neste Edital, bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes
sanções:
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13.3.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
13.3.2. Multa moratória ou indenizatória, nos seguintes percentuais:
13.3.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o valor
total da avaliação dos bens a serem leiloados;
13.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública.
13.5. Declaração de inidoneidade para licitar e 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.
13.6. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização
à contratante por perdas e danos.
13.7. As sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não,
de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
13.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
13.9. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.
13.10. A advertência e a multa serão aplicadas pela Autoridade Superior da Administração
Pública Municipal, mediante proposta do responsável pela fiscalização e acompanhamento da
execução do Contrato.
14. DO RECURSO E IMPUGNAÇÃO
14.1. A qualquer momento, interessando que desejar recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões de recurso, ficando os demais interessados desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.2. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da comissão permanente de licitação
terá feito suspensivo.
14.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.4. Os recursos poderão ser enviados via endereço eletrônico, fac-símile, postal, com aviso
de recebimento para comprovação dos prazos estabelecidos para cada ato, contados da data
de postagem. O original deverá ser juntado aos autos do processo administrativo no prazo de
até 03 dias, sob pena de julgar intempestivo o recurso.
14.5. O protocolo eletrônico, fac-símile e postal deverá ocorrer no horário de expediente do
setor de compras da Prefeitura da Campanha/MG ( 13:00 às 17:00hs). Obs.: A administração
Municipal não se responsabiliza pelo extravio e ausência de assinatura nos documentos
eletrônicos.
14.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias, ou, nesse prazo,
fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento do recurso, sob
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pena de responsabilidade.
14.7. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos, bem como
aqueles protocolados em local diverso do mencionado no Edital Convocatório.
14.8. Caberá à autoridade máxima decidir sobre a petição impugnatória no prazo de até 3
(três) dias úteis.
14.9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização
do certame.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e condições
deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
15.2. Todos os documentos de habilitação serão rubricados pela Comissão Permanente de
licitação e presentes que desejarem.
15.3. Não serão aceitas documentações de habilitação remetidas via fax ou e-mail.
15.4. É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
15.5. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Compras e Licitações, na
sede da prefeitura Municipal da Campanha, ou pelo endereço eletrônico:
comprascampanha@yahoo.com.br
15.6 O Município se reserva no direito de revogar total ou parcialmente o presente
credenciamento, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-lo por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não
cabendo às licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
59 da citada lei. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação.
15.7 São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência ;
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Modelo de Declaração : Não emprega menor
Anexo IV – Modelo de Declaração: Fatos impeditivos
Anexo V – Minuta do Contrato
Anexo VI – Check list Pré Admissional
Anexo VII – Ficha de Encaminhamento

Campanha, 22 de março de 2016

DANYA OLIVEIRA SILVADO
Presidente C.P.L.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
Contratação de pessoa jurídica para desempenhar o trabalho de ministrar aulas de música na
Escola de Música Maestro Marcelo Pompeu, conforme descrito abaixo:
ITEM

QTD.

1

540

HRS/A Prestação de serviço de Professor de Música – habilitação Piano,
ULA teoria e percepção musical.

2

540

HRS/A Prestação de serviço de Professor de Música – habilitação
ULA Teclado,teoria e percepção musical.

3

540

HRS/A Prestação de serviço de Professor de Música – habilitação
ULA instrumento de Sopro( Flauta Doce, trompete, saxofone e
trombone), teoria e percepção musical.

2.

UNID

DESCRIÇÃO

Justificativa

A contratação ora solicitada está baseada em necessidades reais de qualificação cultural e
profissional de jovens e adultos do município de Campanha. O acesso à cultura é um caminho
imprescindível para o desenvolvimento ético da comunidade local, sendo assim a
administração municipal parte da primazia de que oferecer acesso à cultura é uma importante
maneira de contribuir na construção da cidadania e de uma vida com mais dignidade para as
pessoas. Assim, a contratação dos profissionais acima mencionados tem como principal
objetivo oferecer aos alunos da Escola de Música formação instrumental e quem sabe fazer da
música uma alternativa de geração de renda.
Desta forma, para que a realização do objeto seja adequado, se faz necessária a contratação
de profissionais de Música, objeto desse Termo de Referência, a fim de organizar, coordenar e
ministrar aulas de instrumentos musicais, para atendimento da demanda da Escola de Música
Maestro Marcelo Pompeu.

3. Descrição dos Serviços
Público alvo: Alunos da Escola de Música Maestro Marcelo Pompeu;
Periodicidade: 15 horas/aula por semana;
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Profissional: Capacitação, com certificado, referente aos instrumentos solicitados no item 1
deste termo.
O profissional deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios:
a) Certificado de conclusão de curso de formação instrumental, com experiência comprovada
nos instrumentos mencionados no item 1 deste termo;
b) Atestado de capacidade técnica emitida por entidade pública ou privada, comprovando
aulas práticas e teóricas ministradas;
Horários: Os horários de trabalho serão determinados pelo Coordenador, de acordo com a
demanda da Escola;
4. Obrigações da Contratante e Contratado (a)
4.1 Contratante
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na
Lei n. 8.666/93;
Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruções
verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam mal
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por
conta da Contratada;
Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n. 8.666/93;
Disponibilizar o local e os materiais para a realização dos serviços;
Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com as
disposições previstas em contrato;
Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis nos
termos da Lei n. 8.666/93;
Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n. 8.666/93;
4.2 Contratado
Constituem obrigações do CONTRATADO (A):
Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do
instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente;
Prestar o serviço no local constante do Termo de Referência;
Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;
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Executar as atividades inerentes à implantação deste Contrato com rigorosa obediência ao
Termo de
Referência, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar
eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade pedagógica em suas atividades;
5. Prazo de Execução
O prazo para execução dos serviços será de 9 (nove) meses a partir da assinatura do contrato.
6. Pagamento
O pagamento será efetuado mediante demonstração do cumprimento das obrigações
contratuais, sendo o mesmo realizado por hora aula ministrada no mês de referência.
O pagamento será realizado em parcelas mensais, todo dia 10 (dez) do mês subsequente a
prestação dos serviços.
Os pagamentos serão condicionados a apresentação de nota fiscal de prestação de serviços.
7. Considerações Finais
A execução dos serviços deverá ser feita através de pessoas idôneas, capacitadas e
qualificadas, assumindo a contratada total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que
venham a ser cometidos durante a vigência contratual.
Este Termo de Referência deverá ser plenamente observado quando da execução dos serviços,
cabendo ao Município de Campanha exercer a fiscalização das atividades.

Campanha, 22 de março de 2016.

Marcelo Prock Cezarino
Chefe do Setor de Coordenação da Escola de Música

Liliane Aparecida Pereira Alves
Sec. Mun. Cultura, Esporte, Turismo e Lazer

comprascampanha@yahoo.com.br

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de
preços relativa ao Credenciamento em epigrafe cujo objeto é: CREDENCIAMENTO DE
PROFESSORES DE MÚSICA PARA A ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO MARCELO POMPEU.

Ítem

Descrição

Unidade Qtdade

Unit.

Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (SESSENTA) dias, que será contado a
partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e
incluir-se-á o dia do vencimento.
O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma fornecido pela Secretaria da
Fazenda.

Declaro ainda estar de acordo e ciente de todas as exigências estipuladas neste Edital.
__________________, em ________ de ________
Atenciosamente,
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III– DECLARAÇÃO

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

.......................................................
(data)

.......................................................
(representante legal)
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa................................, inscrita no CNPJ/MF sob o n°................................, com sede à
Rua
..................................................................... ,nº......., em ............................................, neste ato
representada pelo seu _________________, Sr. __________________, CPF nº
______________, na qualidade de participante da licitação na modalidade referenciada,
instaurado pela Prefeitura Municipal da Campanha MG, declara, sob as penas da lei, que até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e firmar contrato no presente
processo licitatório e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº ____/2016
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
_____/2016
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DA CAMPANHA E ......
O Município da Campanha, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua Dr. Brandão, 59 Centro no município de Campanha, Estado do Minas Gerais, neste ato, representada pelo
Prefeito Municipal Senhor Lázaro Roberto da Silva, portador da Cédula de Identidade RG n.º
MG-8.036.184 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 681.769.536-87, brasileiro, casado,
denominada CONTRATANTE, e a Empresa ________________, pessoa jurídica de direito
privado, com endereço à __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
____________________, neste ato representada por seu (sua) representante ou Responsável
Legal, Senhor (a) _________________, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado do credenciamento , modalidade
INEXIGIBILIDADE, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, e Decreto nº
21.981/1932, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.Constitui objeto do presente instrumento CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES DE
MÚSICA PARA A ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO MARCELO POMPEU.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
2 .1. Pela prestação de serviços, receberá o valor de R$
2.2. Não cabe ao Município qualquer responsabilidade pela cobrança acima do valor estimado.
2.3. O credenciado será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e demais despesas
que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 Contratante
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
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Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não
cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na
Lei n. 8.666/93;
Acompanhar o andamento dos serviços por meio dos seus prepostos e expedir instruções
verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os serviços que estejam mal
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes serviços por
conta da Contratada;
Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n. 8.666/93;
Disponibilizar o local e os materiais para a realização dos serviços;
Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com as
disposições previstas em contrato;
Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis nos
termos da Lei n. 8.666/93;
Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n. 8.666/93;

3.2 Contratado
Constituem obrigações do CONTRATADO (A):
Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do
instrumento convocatório, do Termo de Referência e da legislação vigente;
Prestar o serviço no local constante do Termo de Referência;
Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho;
Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;
Executar as atividades inerentes à implantação deste Contrato com rigorosa obediência ao
Termo de
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Referência, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar
eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade pedagógica em suas atividades;

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO
4.1. DO PRAZO
4.1.1. A vigência do credenciamento será até 31/12/2016, com início a partir da data de
publicação do mesmo.

4.2. DA FISCALIZAÇÃO
5.2.1. A fiscalização da execução do presente Credenciamento, bem como do(s) Contrato(s)
deste decorrente, ficará a cargo do Chefe do Setor de Coordenação da Escola de Música
Maestro Marcelo Pompeu, Sr. Marcelo Prock Cesarino.
CLÁUSULA QUINTA- DAS SANÇÕES
5.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, garantida a defesa
prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendolhe franqueado vista ao processo.
5.2. Por infração a normas legais e de credenciamento, obedecido ao artigo 109 da Lei nº
8.666/93, e demais normas aplicáveis, será cancelado o presente contrato de credenciamento
nos seguintes casos:
5.2.1. Recusa injustificada em efetivar os procedimentos inerentes à prestação de serviços;
5.2.2. Omissão de informações, ou a prestação de informações inverídicas;
5.2.3. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
5.2.4. Demais hipóteses de impedimento previstas no Edital de Credenciamento 0007/2016 e
seus anexos, neste contrato, e nas demais legislações pertinentes, apontadas no objeto deste
contrato.
5.3. O atraso e/ou sua inexecução total ou parcial, caracterizarão o descumprimento da
obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes sanções:
5.3.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
5.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
6.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:
6.3. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
6.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para o CONTRATANTE;
6.5. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
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6.6 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.7. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que o
CONTRATADO se conduzir dolosamente, gerando danos à CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto deste processo.
7.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelos setores fiscalizadores deste
instrumento (Comissão Permanente de Licitação), com fulcro no Edital de Credenciamento
0007/2016 e seus anexos, na Lei 8.666/93, e demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA OITAVA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO
8.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial da AMM (Associação
dos Municípios Mineiros) , o que se configura como condição indispensável para sua eficácia,
consoante o que dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Campanha/MG,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em
02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas
abaixo.
Campanha, ____ de ____________ de 2016.

_____________________
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

____________________
Contratada
Visto Jurídico:

Testemunhas:
Assinatura:
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Assinatura:

