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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

CARTA CONVITE N.º 01/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 36/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

CNPJ N°: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________ 

ESTADO: ______________________________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?_______________________ 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.ssgrama.sp.gov.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supramencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2021. 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

Senhor licitante,  

Visando comunicação futura entre o Departamento de Licitações e a licitante, solicito 

de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter por meio do e-

mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br ou licitacao2@ssgrama.sp.gov.br; fone: (0xx19) 

3646.9951. 

  

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais.  

mailto:licitacao@ssgrama.sp.gov.br
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EDITAL DA CARTA CONVITE SOB O N° 01/2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2021 

 

OBJETO: OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 

VISANDO A SOLICITAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MUNICÍPIO DE INTERESSE 

TURÍSTICO- MIT, JUNTO AO SETUR – SÃO PAULO, CONFORME 

REQUERIDO PELA GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO, TURISMO E 

CULTURA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA QUE 

INTEGRA O ANEXO I. 

 

Preâmbulo 

 

O Município de São Sebastião da Grama - SP, através do Prefeito Municipal, SR. JOSÉ 

FRANCISCO MARTHA, torna pública a abertura de procedimento licitatório na 

modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em 

conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 alterada pelas Leis n.º s 8.883/94 e 

9.648/98, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE CONSULTORIA VISANDO A SOLICITAÇÃO/AQUISIÇÃO DE 

MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO- MIT, JUNTO AO SETUR – SÃO 

PAULO, CONFORME REQUERIDO PELA GERÊNCIA DE 

EMPREENDEDORISMO, TURISMO E CULTURA, EM CONFORMIDADE 

COM O TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I, MEDIANTE 

AS CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E AQUELAS 

QUE COMPÕEM SEUS ANEXOS, sendo esta licitação regida pela Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1.993, e suas alterações ulteriores, e particularmente pelo seu art. 22, 

inciso III, parágrafo 3.º, pelo art. 45, parágrafo 1.º, inciso I, que regulamenta 

taxativamente o presente e pelo art. 43 que prevê o trâmite a ser seguido e pela Lei 

Complementar n.º 123/2006 e sua alteração posteriores. 

 

 

Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência/ Folheto Descritivo; 

  

Anexo II – Modelo de Proposta; 

 

Anexo III – Minuta do Contrato; 

 

Anexo IV - Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação das Condições Editalícias; 

 

Anexo V - Declaração de observância ao art. 7, XXXIII, da Constituição Federal; 
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Anexo VI – Declaração de Inexistência de Impedimento legal e Dados Cadastrais; 

 

Anexo VII - Declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte; 

 

Anexo VIII - Carta de Credenciamento. 

 

Anexo IX – Termo de ciência e notificação. 

Anexo X – Cadastro do responsável 

Anexo XI – Declaração de documentos à disposição do Tribunal. 

 

 

1. DO OBJETO E DA SESSÃO PÚBLICA 

 

1.1. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA VISANDO A 

SOLICITAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO- 

MIT, JUNTO AO SETUR – SÃO PAULO, CONFORME REQUERIDO PELA 

GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO, TURISMO E CULTURA, EM 

CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O 

ANEXO I. 

 

1.2. As Empresas licitantes/interessadas deverão apresentar junto ao Departamento 

Municipal de Licitação, sito a Praça das Águas, nº 100, Jardim São Domingos, São 

Sebastião da Grama - SP, até às 14h00min do dia 27 de maio de 2021, 02 (dois) 

envelopes devidamente  lacrados, rubricados e numerados, da seguinte forma, envelope 

n.º 01  “DOCUMENTOS” e envelope n.º 02  “PROPOSTA”, para protocolo dos 

envelopes  e abertura dos mesmos em sessão pública a se realizar nesse mesmo dia às 

15h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura, no mesmo endereço acima referido, 

contendo em sua parte externa: 

 

À Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Número da Carta Convite e do Processo Licitatório 

Envelope n° 01 – “Habilitação” – Documentação 

Indicação da razão social e endereço da licitante 

Objeto 

 

À Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Número da Carta Convite e do Processo Licitatório 

Envelope n° 02 – Proposta 

Indicação da razão social e endereço da licitante 
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Objeto 

 

1.3. Na data e horário acima declinados dar-se-á início à Sessão Pública de Análise e 

Julgamento dos Documentos e Propostas apresentadas, na sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal, localizada no endereço supra referenciado. 

 

1.4. Após a entrega dos envelopes pelas proponentes, não serão aceitas quaisquer 

adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Além das que foram regularmente convidadas, poderão participar deste 

procedimento outras firmas que atuarem no ramo pertinente ao objeto licitado, desde 

que cadastradas na correspondente especialidade e que tenham manifestado seu 

interesse com antecedência de até 24 horas da data e horário indicados no preâmbulo 

deste instrumento para recebimento dos envelopes (art. 22, §4° da lei 8666/93). Aludida 

manifestação deverá se dar por ofício, junto ao protocolo do Departamento de 

Licitações. 

 

 2.2.Não poderá (ao) participar do presente certame a(s) pessoa(s) jurídica(s): 

 

a) Sob concurso de credores, em dissolução, ou em liquidação; 

 

 b) estrangeira que não funcione no País; 

 

c) que esteja suspensa ou impedida de contratar com a Administração Pública Direta, 

em qualquer de suas esferas, bem como com os entes da Administração Indireta; 

 

d) apenada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

e) consorciada. 

 

§1° A vedação acima estampada abarca também os casos elencados no art. 9° da lei de 

licitações e contratos administrativos, e todos os demais previstos em lei. 

 

§2°A observância das vedações legais, é de inteira responsabilidade da licitante, que por 

seu descumprimento, sujeita-se às penalidades administrativas, civil e penalmente 

cabíveis. 

 

 2.3 Na ocasião da abertura dos envelopes documentos e propostas, a empresa 

participante, poderá fazer-se representar por sócio, dirigente ou assemelhado 

(representante legal), que neste ato deverá apresentar o estatuto social, contrato social 

ou outro instrumento de registro comercial, ou registrado na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; a representação poderá se dar também por   procurador 

constituído, este último deverá apresentar  procuração por instrumento público ou 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos  -  Palácio do Empreendedor   

13790-000 – São Sebastião da Grama - SP  -  CNPJ: 45.741.527/0001-05 -  Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br                                                                    

 

 

particular na qual constem poderes específicos para  representar a proponente 

extrajudicialmente, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame(Facultada a utilização da carta de credenciamento – 

ANEXO VIII) acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados  bem 

acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

2.4 Não será admitido mais de um representante por proponente, nem tampouco que a 

mesma pessoa represente mais de uma proponente.  

 

2.5 O representante deverá estar munido de documento oficial com fotografia. 

 

2.6. Na sessão pública realizada em decorrência desta Licitação, somente poderá fazer 

uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar reclamações, assinar atas e 

manifestar desistência ou intenção de interpor recursos, o representante da licitante 

devidamente credenciado. 

 

2.7. A não apresentação de representante não implica na inabilitação da Licitante, mas a 

impede de discordar das decisões tomadas pela Comissão Municipal de Licitações, 

durante a Sessão de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem prejuízo 

do direito estampado no art. 109 da Lei 8666/93. 

 

Obs.: As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento, 

dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de 

descumprimento das obrigações contratuais. 

 

 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS 

 

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

 

a)  Registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por 

ocasião do credenciamento; 

b) Ato constitutivo em vigor (Estatuto ou Contrato Social), devidamente registrado, 

para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não tenha sido 

entregue por ocasião do credenciamento; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

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. 

 

3.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 

domicílio sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do Município sede da 

empresa proponente; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos do Título VII-

A da Consolidação de Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n.º 452, de 01/05/1943, alterada pela 

Lei n.º 12.440, de 07/07/2011. 

 

3.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios 

da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus às benesses 

definidas nesta lei, precisamente transcritas neste instrumento, deverão apresentar 

juntamente com os documentos de credenciamento a declaração constante do ANEXO 

VII deste Edital. 

 

3.2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que necessitarem postergar a 

comprovação de sua regularidade fiscal deverão apresentar a declaração acima citada 

(fora do envelope); devendo no envelope de n.º 02 apresentar todos os documentos 

concernentes à regularidade fiscal, ainda que com restrições. 

 

3.2.3. Presente alguma restrição na sua comprovação fiscal, será conferido às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

encerramento do certame, para a regularização de toda a documentação concernente à 

regularidade fiscal, prazo este prorrogado por igual período a critério da Administração. 

 

3.2.4. Escoado o prazo acima sem a apresentação pertinente, será facultada à 

Administração a convocação da (s) licitante (s) remanescente (s), observada a ordem de 

classificação, ou ainda, se mais conveniente, revogar a licitação, sem prejuízo das 

penalidades legalmente constituídas (art. 64, §2° da Lei Federal n.º 8666/93). 

 

3.2.5. Não será aceita solicitação de substituição de documento àquele exigido no 

presente edital e seus anexos. 

 

3.3. REGULARIDADE ECONÔNICO-FINANCEIRA:  

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado em nome da 

proponente, comprovando desenvolvimento de atividade de características semelhantes 

ao objeto ora licitado; 

b) Declaração da licitante indicando que dispõe dos profissionais e seus substitutos, nos 
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casos de possíveis ausências, necessários à execução dos serviços ora licitados, bem 

como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica e administrativa que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

 

c) Faz-se mister a comprovação de que a empresa tenha experiência no assunto e já 

tenha adquirido com louvor título de Município de Interesse Turístico (MIT), para 

algum município do Estado de São Paulo, devendo incluir pelo menos uma declaração 

nesse sentido, do município condecorado com esse título. 

 

3.5. DEMAIS DOCUMENTOS 

 

a) Declaração atestando cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal de 1988, ANEXO V. 

 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

 

4.1. A proposta deverá ser digitada ou datilografada em 01 (uma) via, em papel 

timbrado da empresa, redigida no vernáculo nacional, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, rubricada 

em todas as folhas, assinada em seu final pelo representante legal da proponente ou 

procurador com poderes bastantes, devendo nela conter: 

 

4.1.1. Razão social, CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal, endereço completo e 

telefone da proponente; 

 

4.1.2. Número do Convite e do Processo Licitatório; 

 

4.1.3. O preço total dos serviços objeto deste convite, incluindo os tributos incidentes, 

encargos sociais, enfim todas as despesas diretas e indiretas efetuadas com a 

disponibilidade do objeto licitado, bem como o lucro. 

 

4.1.4. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior à 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da abertura da mesma; 

 

4.1.5. Forma de pagamento e prazo de execução. 

 

4.1.6. Local, data, assinatura e identificação do signatário (responsável pela empresa). 

 

4.1.7. Não será aceita proposta apresentada via fax, nem mesmo as propostas enviadas 

via correio que chegarem fora do horário estipulado. 

 

4.1.8. O pagamento pertinente será efetuado até 30(trinta) dias, após o término de cada 

etapa do serviço contratado, mediante apresentação da competente nota fiscal junto ao 

Setor de Finanças/ Tesouraria, em conformidade com do Departamento de 

Planejamento da Prefeitura, que atestará a completa e perfeita execução do pactuado. 
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4.1.9. O pagamento será efetuado diretamente à licitante vencedora, sendo o título 

originário intransferível. 

 

5. ABERTURA 

 

5.1. O presente CONVITE será processado e julgado de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei n.º 8.666/93. 

 

5.2.  Primeiramente serão abertos os envelopes n.º 01 (HABILITAÇÃO), ou seja, 

aqueles que contêm os documentos exigidos no Edital, os quais aptos e analisados pela 

Comissão Permanente de Licitações e julgados hábeis, darão condições para abertura 

dos envelopes n.º 02 (PROPOSTA), ou seja, aqueles que contêm as propostas referentes 

ao objeto deste processo licitatório. A(s) empresa(s) que deixar (em) de apresentar os 

documentos para a habilitação será (ao) desclassificada(s) automaticamente pela 

Comissão Permanente de Licitações, sendo o envelope n.º 02 (PROPOSTA) da(s) 

mesma(s), mantido (s) intacto (s) nos auto do processo licitatório. 

 

5.3. Se toda(s) a(s) licitante(s) for(em) declarada(s) inabilitada(s), a Administração 

poderá conceder-lhes prazo de 03(três) dias úteis para apresentação de nova 

documentação escoimada do(s) erro(s) causador(es)  da(s) inabilitação(ões), conforme 

permite o art. 48, $ 3° da lei 8666/93 

 

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DESEMPATE 

 

6.1.   O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria n° 033 do 04 de janeiro de 2021, de conformidade 

com o disposto no inciso I do parágrafo 1.º do art. 45 da Lei n.º8.666 de 21/06/1.993, 

com as modificações ulteriores,  pelo “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 

6.2.  Não será levada em consideração a proposta que: 

 

6.2.1. Não obedecer às condições estabelecidas no Edital;  

 

6.2.2. Apresentar preços inexequíveis ou manifestamente incompatíveis com os 

praticados nos mercados;  

 

6.2.3. Possuir qualquer limitação, reserva ou condição contrastante com o presente 

edital; 

 

6.2.4. Não estiver devidamente assinada pelo representante da proponente. 

 

6.3.  A Prefeitura reserva-se o direito de aceitar a proposta, anular ou revogar a presente 

licitação, a qualquer tempo, sem que disso advenha para qualquer concorrente direito de 

indenizações ou compensações de qualquer espécie, mesmo após adjudicada a licitação, 

desde que fato superveniente aconselhe tal medida. 
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6.4. Serão desconsideradas as propostas manifestadamente inexequíveis/onerosas, e que 

não atenderem as exigências deste Edital. 

 

6.5.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto 

no § 2° do art. 3° da lei 8666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para 

o qual todas as licitantes serão convocadas. 

 

6.6. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será assegurada, prevalência na 

contratação, quando as propostas apresentadas pelas mesmas forem iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores à proposta melhor classificada, é o que se denomina empate 

ficto (lei complementar 123/2006). 

 

6.7. No caso disposto no subitem acima, a microempresa e empresa de pequeno porte 

melhor classificada, dentro do percentual de 10%, poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 

seu favor o objeto licitado. 

 

6.8. Não ocorrendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, na 

forma do disposto acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem no percentual máximo de 10%, conforme acima exposto. 

 

6.9. No caso de equivalência de valores apresentados por microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo do subitem 6.6., será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

 

6.10. Na hipótese de não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte nos 

termos acima explicitados, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

 

6.11 O disposto no subitem 6.6., somente se aplica quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

 

 

7. PENALIDADES 

 

7.1.  A recusa da contratada em assinar o contrato ou entregar a documentação 

solicitada/aceita dentro do prazo estipulado, caracteriza o total descumprimento da 

obrigação assumida, ficando a proponente faltosa sujeita a multa de 5% (cinco por 

cento) do valor estimativo do contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

7.2. Pelo descumprimento injustificado total ou parcial da proposta apresentada, a 

administração reserva-se o direito de aplicar à Contratada multa na monta de: 

 

a) 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) pelo não cumprimento do prazo 

contratual, desde que esse se dê sem justificativa. 
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b) 5% (cinco por cento) pelo descumprimento total da proposta ou pelo cumprimento 

em desacordo com as exigências editalícias, a incidir sobre o valor geral da obrigação 

assumida. 

 

c)  5% (cinco por cento) sobre o valor ainda não cumprido do contrato em qualquer caso 

de inadimplência, que motive a rescisão do contrato por parte da Prefeitura. 

 

d) Outras previstas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1. Os recursos admissíveis são os constantes no art. 109 da lei n.º 8.666/93, com as 

modificações posteriores e deverão ser protocolados junto ao Paço Municipal, sito a 

Praça das Águas, nº 100, Jardim São Domingos, NESTA, dirigidos à Comissão 

Permanente de Licitações, sendo protocoladas junto ao Departamento de Licitações. 

 

8.1.1. Não serão admitidos recursos via e-mail, fax, ou outro meio diferente do 

estabelecido no item 8.1. 

 

8.2. Os recursos interpostos fora de prazo não serão reconhecidos. 

 

8.3. As licitantes, por meio de seus representantes, na sessão pública de análise e 

julgamento dessa licitação, poderão expressamente abrir mão da interposição de 

eventual recurso, o que será consignado em ata. 

 

9. CONTRATO 

 

9.1. O contrato será elaborado no prazo máximo de 02 (dois) dias após a competente 

adjudicação e homologação e sua vigência será de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do Contrato, prorrogável nos termos da legislação, e desde que haja 

conveniência e interesse da CONTRATANTE, obedecido o limite estampado no art. 57 

da lei n.º 8666/93.  

 

9.2. A empresa vencedora será convidada para assinar o contrato no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação para tal ato. 

 

9.3. A Prefeitura poderá rescindir o contrato, independente de qualquer interpelação nos 

seguintes casos: 

 

9.3.1. Falência ou concordata. 

 

9.3.2. Transferência parcial do contrato a terceiros. 

 

9.3.3. Infrações as cláusulas contratuais. 

 

9.4. Em qualquer caso de inadimplência, que motive a rescisão do contrato por parte da 
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Prefeitura a contratada incorrerá em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

contrato. 

 

9.5. Para a formalização e possíveis alterações ou rescisão contratual serão obedecidas 

às normas da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

9.6. O serviço prestado deverá atender a todas as especificações elencadas nesta pasta, 

enfaticamente no ANEXO I. 

 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A simples participação caracterizada pela apresentação das propostas, implica na 

sujeição das proponentes aos termos da presente Carta Convite, bem como as normas e 

leis em vigor. 

 

10.2. Implica a participação por mais, na presunção irrefutável de pleno conhecimento, 

por parte da proponente, das condições gerais e peculiares do local onde será executado 

o serviço/obra. 

 

10.3. A contratada fica obrigada a aceitar na mesmas condições inicialmente pactuadas, 

acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até o limite de 25%(vinte e cinco 

por cento) do valor inicial do contrato, podendo a supressão ser maior, desde que 

presente acordo, conforme permite o art. 65,§ 2°, II da lei de licitações e contratos no 

âmbito da administração. 

 

10.4. A adjudicação e homologação serão afixadas no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal. 

 

10.5. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

02.15.01.133920009.2.013000.3.3.90.39.05.00.00 - 1052 

 

10.6. Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião da Grama para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste certame, não solucionadas em sede administrativa, afastado 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para que ninguém alegue ignorância, o presente edital está afixado nesta data, no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal São Sebastião da Grama. 

 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. Cabe à CONTRATADA, além do previsto e exigido pela Lei n.º 8.666/93 e 

normas regulamentares pertinentes: 

 

10.1.1. Dispor dos profissionais necessários à execução dos serviços descritos, prevendo 

substitutos, no caso de possíveis ausências e disponibilizar um profissional com 
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bacharelado na área do Turismo, que deverá obrigatoriamente trabalhar 8 (oito) horas 

por dia, pelo período de sete (sete) meses, no Departamento de Turismo e Cultura de 

São Sebastião da Grama/SP. 

 

10.1.2. Observar e cumprir todas as especificações contidas no termo de referência 

(ANEXO I), para a consecução do serviço contratado. 

 

 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A simples participação caracterizada pela apresentação das propostas implicará na 

sujeição de todas as proponentes aos termos da presente Carta Convite, bem como as 

normas e leis em vigor. 

 

12.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora 

farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

  

12.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de  

São Sebastião da Grama o direito de presente alguma ilegalidade ou interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.  

 

12.4. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições inicialmente pactuadas, 

acréscimos e supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato, podendo a supressão ser maior, desde que haja acordo entre as partes, 

conforme permite o art. 65,§ 2°, II da lei de licitações e contratos no âmbito da 

administração. 

 

10.5. É facultada à Comissão Municipal de Licitações, a promoção de diligências 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução deste procedimento a qualquer 

tempo. 

 

10.6. Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião da Grama para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste certame, não solucionadas em sede administrativa, afastado 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para que ninguém alegue ignorância, o presente edital está afixado nesta data, no 

quadro de avisos da Prefeitura Municipal São Sebastião da Grama, bem como estará 

disponível no site www.ssgrama.sp.gov.br.                                                                    

 

São Sebastião da Grama (SP), 17 de maio de 2021. 

 

 

___________________________ 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TURISMO PARA A ELABORAÇÃO DO 

PLANO DIRETOR DE TURISMO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP. 

FERRAMENTA ESSENCIAL À CONDUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE 

TURISMO NOS PRÓXIMOS ANOS. 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento constitui Termo de Referência que apresenta as condições à 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em 

turismo para a elaboração do Plano Diretor de Turismo de São Sebastião da 

Grama/SP. 
Incluem a contextualização do trabalho, o objeto da contratação, metodologia, 

orçamento, cronograma e qualificação técnica necessária à contratação. 

 

01. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

“Elaboração/adequação do Plano Diretor de Turismo que inclui: Inventário Turístico e 

Estudo de Demanda Turística Real; Diagnóstico e Prognóstico Turístico; Diretrizes, 

Programas e Projetos.”. 

 

02. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 
 

DIRETORIA DE TURISMO. 

 

03. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

Elaboração/adequação de Inventário Turístico e Estudo de Demanda Turística Real; 

Diagnóstico e Prognóstico Turístico; Diretrizes, Programas e Projetos que, reunidos, 

comporão o Plano Diretor de Turismo de São Sebastião da Grama/SP. 

 

04. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
O prazo de prestação de serviços ora solicitado vigerá no período de 05 (cinco) meses, a 
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contar da assinatura do contrato. 

 

05. LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS: 
Os serviços prestados serão realizados e coordenados de acordo com a orientação e 

local pré-determinado pela Diretoria de Turismo. 

 

06. ETAPAS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1ª ETAPA 

Plano de Trabalho – Planejamento 
 

Para o desenvolvimento do plano de trabalho serão realizadas reuniões com a equipe 

técnica do município e a empresa contratada, bem como visitas técnicas, caso 

necessário. Serão definidas as informações a serem levantadas e analisadas, bem como 

se dará este processo, além do cronograma geral e da logística referente à forma como 

os trabalhos serão operacionalizados. 

Produto: 

a. Documento plano de trabalho contendo cronograma de execução e lista dos 

atores envolvidos no processo com nome, cargo, função e contatos. 

 

2ª ETAPA 

Inventário da Oferta Turística: 
 

Esta etapa deve seguir os entendimentos do Ministério do Turismo relativos ao 

inventário da oferta turística, que “consiste em levantar, identificar, registrar e divulgar 

os atrativos, serviços e equipamentos turísticos, as estruturas de apoio ao turismo, as 

instâncias de gestão e outras condições gerais que viabilizam a atividade turística, como 

base de informações para que se planeje e gerencie adequadamente o processo de 

desenvolvimento. O intuito é permitir que o município faça um levantamento de sua 

infraestrutura e atrativos com a finalidade de reconhecer o que for passível de utilização 

para fins turísticos. Com isso, é possível embasar as ações de planejamento, gestão, 

promoção e incentivo à comercialização do turismo a partir da adoção de uma 

metodologia-padrão para inventariar a oferta turística no país” (MTUR, 2013). 

Portanto, o inventário configura-se como a parte elementar de um Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Turismo, pois conjuga informações sobre todos os recursos e 

atrativos turísticos de uma localidade, a partir dos quais poderá se entender seus usos 

atuais (através do diagnóstico) e projetar ações e intervenções para dinamizar o turismo 

local (proposições). Trata-se de um banco de dados sobre estes recursos e atrativos, 

contendo informações elementares sobre sua caracterização, localização e ambientação. 

O inventário turístico de São Sebastião da Grama deverá abranger as seguintes 

categorias de recursos e atrativos turísticos: 

 Recursos e atrativos naturais (incluídos os espaços urbanos e não-urbanos). 

 Recursos e atrativos culturais (incluídas os espaços rurais). 

 Meios de hospedagem, distribuídos por categoria. 
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 Estabelecimentos de alimentação, em função de tipologia. 

 Espaços para eventos específicos ou localizados em outros empreendimentos. 

 Equipamentos de lazer e recreação. 

 Acessibilidade e serviços de transporte turístico. 

 Serviços básicos do município (saneamento básico, serviços de comunicação...). 

 

A coleta das informações deve levar em conta os formulários apropriados, de maneira a 

alimentar um banco de dados alinhado com as ferramentas oficinais de inventariação da 

oferta turística. 

O banco de dados deve ser disponibilizado em formatos que permitam tratamento e 

filtro de informações, como Microsoft Excel ou outro formato compatível com as 

ferramentas em uso pelas instâncias municipais vinculadas ao turismo. 

O inventário final deverá conter registros fotográficos dos recursos e atrativos turísticos 

relevantes, de maneira a compor um banco de imagens para caracterização turística do 

município, bem como subsidiar outras ações promocionais da localidade. 

Produtos: 

a) Banco de dados por tipo de recurso e atrativo turístico. 

b) Pasta de formulários digitais utilizados na coleta, em formato editável. 

 

3ª ETAPA 

Pesquisa de Demanda Turística Real  
 

Para se conhecer, do ponto de vista mercadológico, a situação do turismo de uma 

localidade, é preciso compreender as características e os perfis dos consumidores das 

atividades turísticas, ou seja, os turistas. Para tanto, a empresa contratada deverá realizar 

pesquisas junto aos públicos consumidores dos serviços e equipamentos turísticos atuais 

(pesquisa de demanda turística real). 

As pesquisas deverão se valer de técnicas quali-quantitativas, sempre justificadas em 

função das particularidades de contexto e nos vários momentos em que forem aplicadas, 

permitindo inferências baseadas em métodos condizentes com o turismo. 

Complementarmente, o estudo deverá levar em conta entrevistas com empresários e 

gestores dos empreendimentos turísticos de São Sebastião da Grama, como forma de 

melhor entender a natureza do turismo local, a partir dos prestadores de serviços. Esta 

atividade será de natureza qualitativa. 

Todas as técnicas e opções metodológicas pela empresa contratadas deverão ser 

descritas e aprovadas pelo contratante. 

Produtos: 

a) relatório da demanda turística real. 

b) banco de dados com informações obtidas na pesquisa de demanda turística. 

 

4ª ETAPA 

Diagnóstico e Prognóstico Turístico: 
 

Com base nas informações da oferta turística (proporcionados pelo Inventário) e da 

demanda turística (decorrente do Estudo da demanda), deverá ser feita uma análise 
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crítica da situação atual do destino turístico São Sebastião da Grama. 

Nesta etapa, deverá realizar-se uma análise SWOT, mediante o levantamento e 

ranqueamento dos pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e riscos para o 

turismo no município. Nesta etapa haverá o envolvimento da comunidade local 

relacionada ao turismo, representada pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), 

pela cadeia produtiva do turismo (representantes dos setores de hospedagem, 

alimentação, agenciamento, atrativos turísticos, artesanato), associações e demais 

públicos de interesse relacionados em comum acordo com a Diretoria de Turismo. Esta 

etapa deverá ser planejada juntamente com a contratante, para que o encontro presencial 

conte com o maior número possível de participantes. As contribuições da comunidade 

local, quando consideradas pertinentes, serão acolhidas, devendo a contratada 

complementar tais contribuições e incorporá-las, em relatório específico, ao diagnóstico 

do turismo em São Sebastião da Grama. 

Em face da situação atual (prognóstico), deverão ser construídos cenários futuros, com 

base nos vários fatores intervenientes ao desenvolvimento do turismo em São Sebastião 

da Grama, tendo por base elementos externos e internos. Estes cenários devem levar em 

conta aspectos econômicos, ambientais, políticos, sociais, jurídicos e administrativos, a 

partir dos quais a empresa poderá fazer suas proposições de intervenção para o Turismo 

local. 

 

Produto: 

a) Relatório de diagnóstico e prognóstico turístico. 

5ª ETAPA 

 

Diretrizes, Programas e Projetos Turísticos 
 

As diretrizes gerais estabelecidas para o turismo no município serão elaboradas com 

base no diagnóstico e no prognóstico turístico e servirão como norte e apoio para a 

definição dos programas e projetos que constarão do Plano Diretor de Turismo. As 

diretrizes deverão levar em conta as normas vigentes no município, como aquelas 

determinadas pelo Plano Diretor Municipal, pelo Plano de Mobilidade Urbana, pela Lei 

de Uso do Solo, entre outras. 

Espera-se que sejam sugeridos programas e projetos capazes de atender as diretrizes 

gerais estabelecidas para o turismo no município no Plano Diretor de Turismo. Os 

programas e projetos deverão contemplar os seguintes aspectos: objetivo geral, 

descritivo, identificação de prazo (curto, médio, longo prazo) para execução, e possíveis 

parceiros. 

Produto:  

a) Caderno de Proposições. 

 

6ª ETAPA 

Apresentação e Difusão 
 

Além da apresentação dos resultados do projeto para a comunidade local relacionada ao 

turismo, espera-se que a empresa contratada oriente o corpo técnico da Diretoria de 

Turismo, os conselheiros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e outros 

interessados para que melhor compreendam, apliquem e acompanhem a execução do 
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Plano Diretor de Turismo. Para tanto, prevê-se a realização de ao menos um seminário 

técnico com tal finalidade. O evento deverá ocorrer no município de São Sebastião da 

Grama em local, dia e horário, a ser definido em comum acordo entre a Contratada e o 

Contratante. 

 

Produto: 

a) Plano Diretor de Turismo. 

b) Seminário Técnico de Difusão. 

 

Observação: O plano Diretor de Turismo deverá ser entregue em 2 (duas)vias 

impressas e encadernadas, 2 (duas) cópias digitais do mesmo e 1 (uma) cópia 

digital em formato editável. 
 

07. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (5 MESES) 
 

Cronograma previsto para execução e entrega dos produtos. 

 

Etapas 

1 2 3 4 5 

Elaboração do Plano de Trabalho 

 

     

Inventário da Oferta Turística 

 

     

Pesquisa de Demanda Real 

 

     

Diagnóstico Turístico 

 

     

Prognóstico Turístico 

 

     

Diretrizes, Programas e Projetos 

 

     

Apresentação e Difusão 

 

     

 

Caso haja necessidade de alteração no cronograma diante da demanda de trabalho ou de 

fatores impeditivos não previstos, os ajustes ao mesmo poderão ser realizados em 

comum acordo entre a empresa Contratada e a Contratante, formalizando-se a decisão, 

visando sempre o atingimento do objetivo proposto na Contratação. 

 

08. FORMA DE PAGAMENTO 
 

 

Produtos 

 

Valor 
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a. Plano de Trabalho e Planejamento das etapas/ 

adequação 

 

20% do valor 

contratado 

b. Relatório do Inventário Turístico/ adequação. 
 

20% do valor 

contratado. 

 

c. Relatório do Estudo da Demanda Turística Real/ 

adequação. 
 

20% do valor 

contratado. 

 

d. Relatório Diagnóstico e Prognóstico Turístico/ 

adequação. 
 

15% do valor 

contratado 

 

e. Caderno com as Diretrizes, Programas e Projetos 

turísticos. 
 

15% do valor 

contratado 

 

f. Relatório Final do Plano Diretor. 
 

10% do valor 

contratado 

 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 

100% 

 

O pagamento será efetuado de acordo com este cronograma físico, conforme a entrega 

dos serviços realizados, em até 30 (trinta) dias após a entrega da respectiva Nota Fiscal, 

junto a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, depois de conferida e 

devidamente carimbada pela Gerencia Municipal de Turismo, órgão responsável pela 

fiscalização e execução do contrato. 

 

09. EQUIPE TÉCNICA 
 

A equipe técnica da Contratada deverá ser composta com no mínimo dois profissionais, 

com qualificações e experiência na atividade de Consultoria em Turismo. 

 

9.1 - Composição mínima da Equipe: 

 Coordenador técnico (com Graduação na área de Turismo), “in loco”. 

 Coordenador do Projeto (com Graduação em curso Superior, experiência na 

Elaboração e Gestão de Projetos e Políticas Públicas para o Turismo). 

 

9.2 - Comprovação da capacidade técnica da Equipe: 

9.2.1 - A comprovação da capacidade técnica dos integrantes da equipe deverá ser feita 

por meio do currículo individual de cada integrante, dos certificados de formação 

técnica e especialização, e dos atestados ou declarações de realização de serviços de 

Consultoria em Turismo. 

 

 

 

 

____________________________ 
Welington Fernandes 
Gerente Municipal de 

Empreendedorismo, Turismo e 
Cultura. 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO II 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

NOME DA PROPONENTE:_______________________________________________ 

 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

 

CNPJ/CPF:____________________________________________I.E_______________ 

 

CARTA CONVITE N.°:___________________________________________________ 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.°____________________________________________ 

 

OBJETO Valor Mensal 

Estimado 

Valor Total 

Estimado 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE CONSULTORIA VISANDO A 

SOLICITAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MUNICÍPIO 

DE INTERESSE TURÍSTICO- MIT, JUNTO 

AO SETUR – SÃO PAULO, CONFORME 

REQUERIDO PELA GERÊNCIA DE 

EMPREENDEDORISMO, TURISMO E 

CULTURA, EM CONFORMIDADE COM O 

TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O 

ANEXO I. 
 

R$ R$  

 

Forma de pagamento: _________________________________________________ 

 

Validade da proposta: __________________________________________________ 

 

Prazo de garantia: _____________________________________________________ 

 

______________, _____ de _______________ de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante da proponente 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO III 

 

 

MINUTA DE CONTRATO N. ........./2021 

 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA E A 

EMPRESA ..........................................., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CONSULTORIA VISANDO A SOLICITAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MUNICÍPIO 

DE INTERESSE TURÍSTICO- MIT, JUNTO AO SETUR – SÃO PAULO, 

CONFORME REQUERIDO PELA GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO, 

TURISMO E CULTURA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE 

REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO. 

 

 

CONTRATANTE: 

 

    MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 

45.741.527/0001-05, com sede à Praça das Águas, n.º 100 – Jardim São Domingos, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ FRANCISCO 

MARTHA, brasileiro, casado, empresário, residente nesta cidade. 

 

 

CONTRATADA: 

 ............................................................................................, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 

...................................................., à Rua ........................................., n.º ............, Centro, 

CEP: ........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ............................................ neste 

ato representada pelo Sr. ........................................., brasileiro, 

............................................................................Residente em ;........................ 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

 

CARTA CONVITE N.º 02/2021, datada de ........de ............................., em 

conformidade a Lei n.º 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98. 

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto principal do presente contrato, a contratação de empresa para 
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contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria visando a 

solicitação/aquisição de município de interesse turístico- MIT, junto ao SETUR – São 

Paulo, conforme requerido pela Gerência de Empreendedorismo, Turismo e Cultura, em 

conformidade com o termo de referência que integra o anexo I. 

 

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1.  Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários e fiscais; 

 

2.2.  Elaboração/adequação de Inventário Turístico e Estudo de Demanda Turística 

Real; Diagnóstico e Prognóstico Turístico; Diretrizes, Programas e Projetos que, 

reunidos, comporão o Plano Diretor de Turismo de São Sebastião da Grama/SP. 

 

2.3. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, dos serviços objeto 

deste contrato sem o prévio consentimento da CONTRATANTE. 

2.4. Manter um profissional bacharel na “área do Turismo”, trabalhando nas 

intermediações da Prefeitura Municipal, pelo prazo de sete meses, por oito horas 

diárias. 

 

CLÁUSULA III – DA FISCALIZAÇÃO 

 

3.1. A fiscalização da execução do presente será exercida pelo Departamento de 

Planejamento/Engenharia da Prefeitura-Contratante, que fará rigoroso controle de 

serviços/obra, principalmente quanto à qualidade e quantidade dos serviços prestados. 

 

3.2. O controle efetivado pela Contratante, não reduz as responsabilidades legais e 

contratuais da Contratada. 

 

3.3 A fiscalização da Contratante poderá embargar o prosseguimento do serviço que 

esteja em desacordo com as especificações editalícias e com as deste instrumento. 

 

CLÁUSULA IV – VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir 

da expedição da ordem de serviços pelo Departamento de Obras e Planejamento. 

 

 

CLÁUSULA V– DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento dos serviços executados será efetuado após a medição e declaração da 

completa e perfeita execução dos mesmos pelo Departamento de 

Planejamento/Engenharia da Contratante, a cada etapa realizada, mediante apresentação 

dos documentos fiscais junto ao Departamento de Finanças. 

 

52. O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a representação da competente 

nota fiscal, junto à Tesouraria Municipal da Contratante, acompanhada da medição 

pertinente. 
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CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

 

6.1. Para a execução dos serviços/obra, objeto do presente contrato, dá-se o valor 

total de R$ ______ (_________). 

 

6.2. O preço acordado permanecerá fixo e irreajustável. 

 

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação 

orçamentária, classificada sob o nº: 

 

 02.15.01.133920009.2.013000.3.3.90.39.05. 00.00 - 1052 

 

CLÁUSULA VII – DAS RESPONSABILIDADES 

 

8.1 Contratada: 

 

a) Ter um responsável técnico para acompanhar todas as fases da execução deste 

contrato; 

b) Executar os serviços dentro dos prazos e condições propostas, seguindo 

fielmente o disposto no edital referenciado e seus anexos; 

c) Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

d) Fornecer e conservar na obra todo o maquinário, equipamento e ferramental 

necessário à execução dos serviços; 

e) Empregar na execução deste, somente materiais de boa qualidade; 

f) Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em nome e sob sua 

responsabilidade, sem qualquer Solidariedade com a Contratante, cabendo-lhe 

efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes 

de sua condição de empregadora, assumindo, ainda com relação ao contingente 

alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos 

administrativos, tais como, controle de frequência, fiscalização e orientação 

técnica, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, 

demissões, transferências, promoções, etc. 

g) Dar ciência à Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não 

sejam de sua competência; 

h) Pagar empregados em dia e exibir, sempre que solicitado, as folhas de 

pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS) e 

do (FGTS); 

i) Reparar, corrigir ou reconstruir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

má execução ou da má qualidade dos materiais empregados; 
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j) Responder por todo e qualquer dano que causar a contratante ou a terceiros, 

ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários 

não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pela Contratante; 

k) Autorizar a Contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos, 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhes forem devidos, 

independentemente de procedimento judicial, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa; 

l) Informar, com antecedência, a contratante, sobre a necessidade de alterações no 

tráfego no local onde os serviços serão realizados. 

 

8.2 Contratante 

 

a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento da 

obra; 

b) Efetuar o pagamento devido à Contratada na forma estabelecida neste contrato; 

c) Supervisionar a execução dos serviços; 

d) Notificar à Contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA IX – DO DISPOSITIVO LEGAL 

 

 9.1. A presente contratação foi autorizada nos termos do artigo 23, inciso I, letra "a" da 

Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela de n.º 8.883/94 e alterada pela 9.648/98. 

 

CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES 

 

10.1. A contratada, pelo descumprimento das cláusulas contratuais, ou pela 

inexecução total ou parcial dos serviços contratados, se sujeita às sanções previstas na 

Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como às sanções capituladas 

especificamente no edital que a este dá suporte. 

 

CLÁUSULA XI – DA SUB-EMPREITADA 

 

11.1 A Contratada não poderá sub-empreitar os serviços contratados 

 

CLÁUSULA XII – DO FORO 

 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Grama, para dirimir, na 

esfera judicial, as questões decorrentes do presente contrato, que não forem 

solucionadas em termos administrativos, afastando-se qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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3.1. Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrições, as 

normas estabelecidas na Carta Convite n° ____/_____ e em seus anexos, na proposta da 

Empresa Adjudicatária, na adjudicação e homologação, na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

E, por estarem assim justos, contratante e contratada, assinam o presente contrato, em 

três vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas, infra-assinadas. 

 

São Sebastião da Grama, _______ de ________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

                                      ________________________ 

Contratada 

 

 

 

____________________________ 

 

Contratante   

 

Testemunhas: 

 

_____________________________________ 

RG/ CPF nº ______________________________ 

 

_____________________________________ 

RG/ CPF nº ______________________________ 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO IV 

 

(Modelo de declaração de pleno conhecimento e aceitação das condições editalícias) 

 

A empresa _______________________, com sede na ____________________ na 

cidade de _________________________ Estado de _______________, inscrita no 

CNPJ sob n.º _____________________ e Inscrição Estadual sob n.º 

________________, neste ato representada pelo Sr. _____________, portador do RG 

n.º ___________________ e CPF n.º _____________, residente e domiciliado na 

_____________________ na cidade de _________________________ Estado de 

___________, DECLARA que conhece e aceita todas as condições impostas pelo Edital 

do CONVITE n.º ____/________, bem como todas as exigências nele contidas. 

 

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente declaração. 

 

Local e Data 

 

____________________________________________                                                                                                                                                                                   

Assinatura do representante da proponente 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO V 

 

 

LICITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A  empresa .........................................................., inscrita no CNPJ de 

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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos (art. 7, XXXIII da Constituição Federal) 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ) . 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(preferencialmente em papel timbrado) 

 

Em caso afirmativo assinalar parênteses. 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO VI 

 

 

(Modelo de Declaração de pleno conhecimento e aceitação das condições 

editalícias) 

 

 

 

 

 

A empresa _______________________, com sede na ____________________ na 

cidade de _________________________ Estado de _______________, inscrita no 

CNPJ sob n.º _____________________ e Inscrição Estadual sob n.º 

________________, neste ato representada pelo Sr. _____________, portador do RG 

n.º ___________________ e CPF n.º _____________, residente e domiciliado na 

_____________________ na cidade de _________________________ Estado de 

___________, que subscreve a presente, DECLARA que conhece e aceita todas as 

condições impostas pelo Edital do CONVITE n.º ___/______, bem como todas as 

exigências nele contidas. 

 

 

 

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante) 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ n°_________________ é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 

da Carta Convite n° ____/______, bem como comprovar a regularidade fiscal após a 

sessão pública, no prazo e condições estampados no edital da Carta Convite efetivada 

pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama.  

 

Declaro ainda que a empresa não se encontra incursa nos impedimentos previstos no 

Art. 3º § 4 da Referida Lei Complementar 123/2006.  

 

Local e Data 

 

____________________________________________                                                                                                                                                                                   

Assinatura do representante da proponente 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

(MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO) 

 

 

 

Pelo presente a empresa ............................., situada a ..... ....................., CNPJ n.º 

..............., através de seu ............. ............., Sr. ....................., outorga, ao Sr. ................... 

..............., RG n.º .............., amplos poderes para representá-la junto a PREFEITURA 

MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA na Carta Convite  n.º _______, 

Processo Licitatório n.º ________, inclusive para interpor ou desistir de recursos, 

acompanhar a Sessão Pública e intervir quando conveniente, receber citações,  

intimações, responder administrativamente e judicialmente por seus atos, enfim praticar 

todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante) 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO IX 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _________________________________________________________ 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 

e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

Divinolândia, ___ de ____________ de 2021. 

 

CONTRATANTE:  
 

Nome e cargo:___________________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

CONTRATADA: 

 

Nome e cargo:___________________________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________ 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO X 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

  

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 

OBJETO: 

 

 

Nome  

Cargo  

RG n.º  

CPF n.º  

Endereço (*)  

Telefone  

E-mail Institucional  

E-mail pessoal (*)  

 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail 

onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome  

Cargo  

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

 

Telefone e Fax  

E-mail Institucional  

 
Divinolândia, ___ de ___________ de 2021.  

 

 

___________________________           _____________________________  

CONTRATADA                                        CONTRATANTE 

Nome:                                                          Nome: 

Cargo:                                                         Cargo: 
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CONVITE Nº01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021 

 

ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

(A ser Preenchido pela Prefeitura) 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo 

administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, 

de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 

contemplado em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
 

São Sebastião da Grama, ___ de ___________ de 2021. 

 

__________________________________ 

Nome do servidor 

Cargo 

E-mail 

 
 


