
CNPJ: 04.096.647/0001-10

Convite Nº 001/2019

PROCESSO Nº 001/2019
ABERTURA: 30/08/2019
LOCAL: BR 383, km 95, Aeroporto Pref. Octávio de Almeida Neves, Colonia do Marçal
HORÁRIO: 14 Horas
TIPO: Menor Preço Global

A Associação do Circuito  Turístico  Trilha  dos Inconfidentes,  com sede na  Br  383,  km 95,
Aerorporto prefeito Octávio de Almeida Neves – Caixa Postal 27 – Tel: (32) 3372-8011 - CEP:
36.307-348, São João del-Rei/MG, torna público, por meio de seu Presidente, e, comunica aos
interessados, que através da Comissão Permanente de Licitação, estará realizando processo
licitatório  no  dia,  local  e  horário  acima  descritos,  onde  será  recebido  e  examinada  a
documentação  e  propostas  de  firmas  interessadas  em participar  da  presente  licitação,  na
modalidade de Convite, do tipo Menor Preço Global, com base no disposto na Lei 8.666/93, de
21.06.83, LC 123/2006 e suas alterações posteriores, do inciso IV do Artigo 3º do Decreto
7.892/2013, e mediante condições estabelecidas a seguir. 

Não  havendo  expediente  na  data  marcada,  a  reunião  realizar-se-á  no  primeiro  dia  útil
subsequente, na mesma hora e local.

1. DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto desta Licitação a Contratação de empresa para confecção de Totens  de
sinalização turística (conforme anexo I, termo de referência, item 5.1 e 7.1) nas vias de acesso
aos  municípios  pertencentes  ao  projeto  “Caminhos  de  São  Tiago”,  visando  promover  o
desenvolvimento e o reconhecimento do potencial turístico regional.

2. DO PREÇO MÉDIO

2.1 – O Preço total estimado do objeto do presente certame é de R$ 32.400,00 (Trinta e dois
mil e quatrocentos reais).

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto deste
Processo, convidadas, inscritas ou não na Seção de Cadastro de Fornecedores da Associação
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do  Circuito  Turístico  Trilha  dos  Inconfidentes,  bem  como  aquelas  cadastradas  que
manifestarem interesse em participar do certame com antecedência de, no mínimo, 24 horas,
da data marcada para a entrega dos envelopes.

3.2  –  Não  poderão  participar  as  interessadas que  se  encontrem sob  o  regime  falimentar,
empresas  estrangeiras  que  não  funcionem  no  país,  aquelas  que  tenham  sido  declaradas
inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  bem  como  as  que  se
enquadrem nas disposições do art. 8° da Lei 8.666/93.

3.3 – A licitante poderá estar representada, no certame licitatório, por preposto credenciado,
com plenos poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, podendo desistir dou
apresentar razões de recurso, assinar ata e praticar todos os demais atos a ele inerentes.

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

4.1.1 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) da Empresa.

4.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Município.

4.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado.

4.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional.

4.1.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal (CRF).

4.1.6 - Prova de regularidade relativa à seguridade social - Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, emitida pelo órgão competente (Previdência ou Conjunta 

Federal que abranja contribuições previdenciárias).

4.1.7 - Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho.

4.2 - Qualificação Econômico-Financeira e Técnica:

4.2.1 - Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da Sede da Pessoa 

Jurídica, emitida no máximo 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega dos 

envelopes “Documentação” e “Proposta”.
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4.2.2 - Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação que 

comprove que a licitante tenha fornecido objeto igual ou similar para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, e tenha atendido a todos os quesitos 

inclusive quanto aos prazos de entrega.

4.2.4 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso, XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo 

representante legal do licitante.

4.3 - O Pregoeiro poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal na internet para 

certificação sobre a regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica- CNPJ, em observância à Instrução Normativa da RFB nº 1470 de 

30/05/2014, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela 

internet, junto aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação, bem como 

realizar diligências para sanar quaisquer dúvidas.

4.4 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção 

dos extraídos pela internet.

4.4.1 - Será admitida cópia da cópia autenticada pelo cartório competente, desde que 

apresentada a cópia autenticada.

4.5 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante, salvo hipótese do art. 43 da 

Lei 123/06.

4.6 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 

salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

4.7 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do 

Pregão, salvo se apresentado juntamente com declaração do órgão emissor ou legislação 

pertinente que o mesmo se encontra vigente na data da abertura, com exceção do CNPJ 

e atestado.

4.8 - Declaração conforme ANEXO II.

-  Declaração  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  visando  ao  exercício  da
preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital.
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4.9 -  As microempresas e empresas de pequeno porte,  por  ocasião da participação neste
certame,  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  fins  de  comprovação  de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

4.10 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério desta Associação, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

4.11 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.3, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento
convocatório, procedendo-se à convocação do licitante melhor classificado para assinatura do
contrato.

4.12 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou para serem autenticados pela Associação do Circuito Turístico Trilha dos
Inconfidentes, na forma do art.32 da Lei federal 7.666/83.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1 – Para participar da licitação, o proponente ou seu representante devidamente credenciado,
deverá apresentar no ato da mesma, 02 (dois) envelopes separados, indevassáveis e fechados
contendo, em um, a documentação relativa a Habilitação e, em outro, a Proposta de preço,
com os seguintes dizeres em sua face externa:

DOCUMENTAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES

Br 383, km 95, Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves

Caixa Postal 27

São João Del-Rei – Cep 36.307-348

CONVITE  001/2019

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

PROPOSTA

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES

Br 383, km 95, Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves

Caixa Postal 27
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São João Del-Rei – Cep 36.307-348

CONVITE  001/2019

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ:

5.2 – A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com
clareza, sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e
a última assinada pelo representante legal da licitante, devendo constar:

a) nome (identificação) da licitante, endereço, telefone e/ou fax, CEP e CNPJ; - O prazo de
validade da proposta deverá ser de no mínimo, 60 dias;

5.3 – A simples participação neste certame implica:

a) na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório;

b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre objeto da licitação
(tais como impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, gastos
com transportes, exceto no caso de treinamento).

c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a prestação dos serviços, no preço e
prazo constantes de sua proposta;

5.4 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar proposta de menor preço global,
desde que atenda as exigências do Instrumento Convocatório.

5.5  –  O  objeto  desta  licitação  será  adjudicado  à  licitante  cuja  proposta  seja  considerada
vencedora.

5.6  –  No  caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas  a  classificação  se  fará,
obrigatoriamente, por sorteio o qual todos os proponentes serão convocados, vedado qualquer
outro processo.

5.7 – Deverão ser computados no preço, custos de encargos sociais, taxas, impostos, tributos
e todas as demais despesas que recaiam sobre o objeto, que será prestado à contratante livre
de  qualquer  ônus,  correndo  tal  operação  única  e  exclusivamente  por  conta,  risco  e
responsabilidade da empresa contratada.

6. DA ABERTURA E EXAME DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

6.1 -  No  dia  hora  e  local  designado neste  Edital,  na presença  dos licitantes,  a  Comissão
receberá em envelope devidamente fechado, lacrado e rubricado no fecho, os documentos de
Habilitação e Proposta.

6.2 - Após a Presidente da Comissão da Licitação ter declarado estar encerrado o prazo para
recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

6.3 - Na sequência procederá ao credenciamento dos representantes, licitantes, de acordo com
o contido no item 3.4 deste Edital.

6.4 - Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, serão realizada a
abertura dos envelopes de documentação, informando às licitantes do resultado da habilitação,
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sendo  facultado  aos  presentes  a  vista  de  toda  a  documentação  apresentada  dos  demais
licitantes.

6.5 - Caso todos os licitantes venham a ser inabilitados, a Comissão poderá fixar às licitantes o
prazo  de  03  (três)  dias  úteis  para  apresentação  de  outra  documentação  escoimadas  das
impropriedades anteriores.

6.6 -  Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente,  poderá suspender a reunião para
análise dos documentos de habilitação, ou proceder à diligência sobre aspectos apontados
pelos  interessados  ou  considerados  fundamentalmente  pela  própria  Comissão  para  dirimir
dúvidas.

7 – DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

7.1  –  Havendo desistência  expressa  do  prazo  para  apresentação  de  recursos  da  fase  de
habilitação,  ou  não  havendo,  transcorrido  o  referido  prazo  sem  interposição  de  recursos,
proceder-se-á com a abertura das propostas.

7.2  -  No  julgamento  das  propostas,  atendidas  as  condições  estabelecidas  neste  Convite,
observar-se-á  o  cumprimento  das  especificações  do  Instrumento  Convocatório,  sendo
adjudicada por menor valor por item.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações e as
exigências contidas neste Instrumento Convocatório,  bem como aquelas que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, consoante o que rege a Lei 8.666/93.

7.4 -  Caso todas as propostas venham a ser desclassificadas, a Comissão poderá fixar as
licitantes  o  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  para  apresentação  de  outras  escoimadas  das
impropriedades.

7.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a Comissão procederá de conformidade
com o disposto no § 2º do Artigo 3º e § 2º do Artigo 45 da Lei de Licitações, observada as
disposições da Lei Complementar n° 123/2006.

7.6 - Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Registro de Preço ,
nem preços ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes.

7.7 - A Comissão Permanente de Licitação, após proceder ao julgamento da presente licitação
submeterá o resultado ao Presidente da ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA
DOS  INCONFIDENTES,  com  vistas  á  homologação  do  objeto  da  licitação,  observada  os
respectivos prazos recusais.

7.8  -  Em conformidade  com a  Lei  8.666/93  a  ASSOCIAÇÃO  DO CIRCUITO TURÍSTICO
TRILHA  DOS  INCONFIDENTES,  caso  tenha  conhecimento  posterior  ao  julgamento  da
licitação, sobre atos e fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa
da  adjudicatária,  através  de  despacho  fundamentado,  poderá  desclassificar  a  licitante
vencedora da presente licitação, mesmo já tendo ocorrido assinatura do “Termo de Contrato”
ou o seu substitutivo, sem que caiba à mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem
prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

7.9 - A Empresa adjudicatária deverá assinar e retirar o respectivo Termo Contratual, ou o seu
substitutivo, no prazo de até dois (02) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável. 
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8 – DOS RECURSOS E DA IMPUGNAÇÃO

8.1 - Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação da Associação do Circuito
Turístico Trilha dos Inconfidentes caberão os seguintes recursos, dentro do prazo de 02 (dois)
dias úteis a contar da intimação do ato da lavratura da Ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

d) Rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art.78, inciso I, da Lei
8.666/93;

e) Aplicação das penas de advertências multa ou suspensão temporária.

8.2 - Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, da intimação da decisão relacionada
como o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

8.3  -  Pedido  de  reconsideração,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  da  decisão  (indicar  a
autoridade conforme o caso) na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da Lei 8.666/93.

8.4 - A intimação dos autos referidos nos subitem 8.1, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, excluídos os
relativos à advertência e multa de mora, salvo para os casos previstos nas alíneas a e b, se
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que for adotada a decisão, quando poderá ser
feita por comunicação direta aos interessados e consignada em ata.

8.5  -  Os  recursos  previstos  nas  alíneas  “a”  e  “b”  do  subitem 8.1,  terá  efeito  suspensivo,
podendo  a  autoridade  competente,  motivadamente  entre  atribuir  eficácia  suspensiva  aos
demais recursos.

8.6 - Interposto o recurso será considerado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no
prazo de 02 (dois) dias úteis.

8.7 - Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigidos ao Presidente da Associação
do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, por intermédio do Presidente da Comissão de
Licitação, o qual poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo,  faze-lo subir,  devidamente informado, à autoridade superior,  devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

8.8 -  Decairá do direito de impugnar perante a Associação do Circuito Turístico Trilha dos
Inconfidentes,  os termos desta  licitação, aquele que o aceito  sem objeção,  venha apontar,
depois do julgamento, falhas ou irregularidades que viciarem, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.

8.9 - Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente instrumento convocatório até
dois dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, sendo esse prazo, no
caso de licitantes, de até o 2° dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

9 – DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES
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9.1 DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES. 

9.1.1 - Acompanhar e fiscalizar, através do Controle Interno, ou por funcionário designado para
esse fim, a execução do contrato, objeto deste REGISTRO DE PREÇO . 

9.1.2 - Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou
total, mediante pagamento único e exclusivo do serviço executado. 

9.1.3 - Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto no contrato. 

9.1.4  –  À  ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES fica
assegurado  o  direito  de  subsistindo  razões  plausíveis  e  de  interesse  coletivo,  rescindir,
unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época de sua execução, depois de
notificada do ato à parte contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus ou
responsabilidades decorrentes para a mesma e devidos fins de direito. 

9.1.5 - Outras obrigações previstas no contrato.

9.2 DA CONTRATADA. 

9.2.1 Prestar os serviços pactuados, em conformidade com os anexos I e V e aos rigores
previsíveis em normas de regência e parâmetros. 

9.2.2  -  Responsabilizar-se  por  danos causados diretamente ao Contratante  ou a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo
Contratante. 

9.2.3 – Refazer os serviços, caso necessário, de acordo com as disposições do Código de
Defesa do Consumidor;

9.2.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por  ela  assumidas,  todas  as  condições  de habilitação  e qualificação  exigidas  na  licitação,
conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2.5  –  Aceitar,  nas  mesmas condições  contratuais,  os  acréscimos ou  supressões que  se
fizeram, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

9.2.6 – Outras obrigações previstas no contrato.

10. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

10.1 – O pagamento será efetuado através da emissão de nota fiscal e o pagamento até o 5º
dia útil subsequente à prestação dos serviços, sendo 50% na aprovação para confecção  e
50% após a entrega e conferência pelo circuito dos Totens de cada lote conforme item 8 do
termo de referência – Anexo I.

10.2  –  A  nota  fiscal  deverá  ser  entregue  na  sede  da  ASSOCIAÇÃO  DO  CIRCUITO
TURÍSTICO  TRILHA  DOS  INCONFIDENTES,  e  deverá  estar  acompanhada  por  prova  de
regularidade para com o INSS e para com o FGTS.

10.3 – O valor a que se propõe a licitante vencedora a prestar os serviços objeto deste certame
é fixo pelo período de 12 meses, podendo ser revistos nos termos da Lei 8.666/93.
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10.4 – Após o prazo previsto no item 10.1, os pagamentos poderão ser corrigidos pelo INPC
proporcional, não sendo responsabilidade da contratada o atraso.

10.5 – Antes de um ano fica vedado qualquer reajuste. Sendo do interesse da Associação a
prorrogação do contrato, os valores poderão ser reajustados pelo INPC acumulado dos dozes
meses anteriores.

10.6  –  A  tolerância  da  ASSOCIAÇÃO  DO  CIRCUITO  TURÍSTICO  TRILHA  DOS
INCONFIDENTES  com  qualquer  atraso  ou  inadimplemento  por  parte  da  contratada  não
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo a ASSOCIAÇÃO
DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES exercer seus direitos de sanção e
rescisão a qualquer tempo.

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou termo equivalente, dentro
do  prazo  estipulado,  caracterizará  inexecução  total  do  contrato,  sujeitando  o  licitante  às
penalidades da Lei 8.666/93. 

11.2 - Sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei e/ou no contrato, o CONTRATO
ficará sujeito as seguintes penalidades;

a) Advertência;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa injustificada assinar o
respectivo contrato;

c) Multa moratória, não compensatório de 0,1 (zero vírgula um por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total do contrato, pela impossibilidade no cumprimento das obrigações
pactuadas;

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES pelo prazo de até
02 (dois) anos;

12.3 - A sanção de advertência a que se refere a alínea “a” poderá ser aplicada nos seguintes
casos:

a)  Descumprimento  das  determinações  necessárias  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos
observados na execução do contrato;

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba aplicação de sanção mais grave.

11.4 - O valor das multas referidas na alínea “e” poderão ser descontadas de qualquer fatura
ou  crédito  existente  na  ASSOCIAÇÃO  DO  CIRCUITO  TURÍSTICO  TRILHA  DOS
INCONFIDENTES.

12 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
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12.1  -  Por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente
comprovado pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO
TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES poderá revogar  a  presente licitação,  devendo
anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,  mediante parecer escrito
devidamente fundamentado.

12.2 -  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, e não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da Lei 8.666/93.

12.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quando
ao preço,  prazo  ou  qualquer  outra  condição  que  importe  em modificação  de  seus  termos
originais, ressalvadas apenas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, sem
nenhuma alteração no conteúdo das condições referidas.

13.2 - As despesas correrão à conta dos recursos próprios  do Programa “Caminhos de São
Tiago” .

13.3 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total de todas as condições
deste Instrumento Convocatório.

13.4 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação
do presente Convite deverão ser dirigidos, por escrito à Presidente da Comissão de Licitação
até 03 (três) dias úteis anteriores a abertura.

13.5 - Não sendo feito nenhum pedido de esclarecimento,  pressupõe-se que os elementos
fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas,
não cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamação posterior.

13.6  -  As licitantes são responsáveis pela  fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados, em qualquer época.

13.7  -  Quaisquer  informações  nos  telefones  (32)  3372-8011  de  segunda  a  sexta-feira  no
horário das 9 às 16 h.

São João Del-Rei, 14 de janeiro de 2019.

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto

Presidente da Associação

Marcus Vinícius da Costa Januário

Presidente da CPL

10



CNPJ: 04.096.647/0001-10

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.   Apresentação:

O Programa “Caminhos de São Tiago” propõe se tornar uma das maiores  rotas turísticas
do  Estado  de  Minas  Gerais,  tendo  como  inspiração  o  “Caminho  de  Santiago  de
Compostela”, na Espanha. O roteiro traçado e considerado a espinha dorsal do Programa,
parte  do município de  Ouro Preto  com destino a cidade de São Tiago.  No total serão 11
(onze)  municípios  e  aproximadamente  275  quilômetros  por  onde  o  Caminho  passará,
esses  são  considerados  os  municípios  fundadores  do   Programa “Caminhos  de São
Tiago”:  Ouro Preto,  Ouro Branco,  Conselheiro  Lafaiete,  Queluzito,  Casa Grande,  Entre
Rios de Minas, Lagoa Dourada, Resende Costa, Coronel Xavier Chaves, Ritápolis e São
Tiago.  O  trecho  traçado  em  cada   município,  se  possível,  não   ultrapassará  a  30
quilômetros entre as sedes de cada um, para que os visitantes possam fazer seu roteiro
nos diversos formatos: a pé,  bicicleta, cavalo, veículo ou moto, a escolha do viajante. Em
todo o trajeto, haverá placas indicativas do caminho, das comunidades e de seus atrativos.

2. Justificativa:

Esta rota turística  tem como objetivo principal fomentar o turismo na área compreendida
pelo Programa e dar  visibilidade aos municípios de pequeno porte  no cenário  turístico
regional e nacional. Esta Rota compreende três circuitos turísticos e 48 (quarenta e oito)
cidades em sua área de abrangência.  Partindo da cidade referência do Turismo Histórico
e Cultural de nosso estado e percorrendo o caminho feito por tropeiros e Inconfidentes,
será  um  roteiro  que  transbordará  história  e  atratividade.  Acredita-se  no  crescimento
regional  através  de  novas  oportunidades  de  negócios  e  do  impulsionamento  dos  já
existentes na cadeia produtiva do turismo dos Circuitos Villas e Fazendas, do Ouro e Trilha
dos Inconfidentes.

11



CNPJ: 04.096.647/0001-10

3. Objetivo geral:

Criar a rota turística nos mesmos moldes do caminho de Santiago de Compostela, ligando
os municípios  de Ouro Preto a São Tiago no estado de Minas Gerais,   valorizando o
caminho dos tropeiros e Inconfidentes.

3.1 Objetivos específicos:

 Formatar roteiros nos diversos formatos: a pé, bicicleta, cavalo, veículo e moto;

 Fomentar o desenvolvimento regional através do turismo; 

 Promover a integração de parcerias entre Iniciativa Pública e Privada;

 Promover e dar visibilidade aos municípios dos três Circuitos envolvidos;

 Elaborar e criar políticas públicas para o desenvolvimento do Programa junto as prefeituras
e os três Circuitos envolvidos;

 Desenvolver material promocional do Caminho;

 Envolver as comunidades dos municípios cortados pelo caminho;

 Estabelecer convênio com órgãos governamentais e não governamentais para desenvolver o
Programa; 

 Estabelecer e promover serviços de capacitação e treinamento de recursos huma-
nos.

4. Plano Funcional

Para o sucesso deste Programa será necessário o envolvimento dos três circuitos, do Ouro, Villas e
Fazendas  e  Trilha  dos  Inconfidentes  na  elaboração  de  Lei  municipal  que  permita  o  repasse  do
recurso para os Circuitos Turísticos gerenciarem o Programa. 
A criação da logomarca tem o objetivo de identificar o Programa, tornando-o reconhecido e defi -
nindo-o no espaço e no tempo. Esta logomarca estará presente nas placas de sinalização, em todo o
material de divulgação e na capacitação. 
O caminho, que poderá ser percorrido a pé, a cavalo, de bicicleta, motocicleta ou de carro, será inici-
almente explorado de carro, para estudo de níveis de dificuldade e sistematização de todas as infor-
mações (atrativos, bifurcações, intercessões, etc) que serão disponibilizadas através das placas, mate-
rial gráfico, pelo website e também através dos cursos de capacitação. 
Todo o trajeto será georreferenciado  através de GPS,  marcando todos os atrativos, bifurcações e
pontos de interesse de forma a criar um banco de dados a ser disponibilizado para os viajantes em
forma de mapas gráficos e online. Todos os atrativos naturais e culturais do Caminho serão inventa-
riados.
A escolha do modelo das placas  será de acordo com o caminho, essas  serão instaladas em locais de
fácil visualização e que cumpra a função de orientar o turista que passar pelo caminho e identificar
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cada um dos atrativos. A confecção e  a instalação das placas ficará a encargo de uma empresa espe-
cializada em sinalização viária. A previsão é que sejam instaladas 308 placas indicativas dos atrati-
vos e de todo o trajeto. 
A finalidade do passaporte “Caminhos de São Tiago”, será para o viajante ter documentado os locais
visitados e guardar como recordação do caminho percorrido através dos carimbos, podendo o viajan-
te retirá-lo em qualquer cidade participante do Programa. Servirá também para fins de estatística,
com controle de distribuição dos passaportes pelos Circuitos e municípios de forma online .

Será feito para cada cidade o carimbo que terá a logomarca do Programa acrescido no nome de cada
um dos onze municípios, para que o viajante possa marcar em seu passaporte os municípios visita-
dos. Haverá pontos de carimbo por cidade, mas é facultativo que a prefeitura opte por mais pontos.
O carimbo tem a função de registrar o trajeto percorrido pelo viajante e servirá também para fins es-
tatísticos. 
Através de parcerias com Senac, Sebrae e outros parceiros, serão oferecidos cursos, workshops para
o trade turístico, abordando temas relacionados com o desenvolvimento turístico regional e melhoria
no atendimento aos visitantes. 
A comercialização do Programa ficará a cargo dos receptivos e as operadoras de turismo. E finali-
zando, o lançamento oficial do Programa, servirá também como divulgação, para impulsionar e co-
locá-lo em evidência. 
Será feito um evento para o lançamento oficial, onde serão convidados prefeitos, parceiros, autorida-
des, imprensa, entre outros e tem previsão para ser realizado em Julho de 2019.

5.  Modelo de Toten

5.1 Indicativa
Sinalizar o acesso de cada cidade
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6 Normas 

O Projeto de Sinalização de identificação de atrativos turísticos, indicativas de direção,

indicativas  de  distância  e  interpretativas   deverá  seguir/atender  as  normas  e

especificações dos itens citados: 

 Cumprir as exigências do Código de Transito Brasileiro e das resoluções do

Conselho Nacional de Transito, vigentes, entre elas os padrões de cor, forma

e dimensões mínimas especificadas no referido CTB; 

 Cumprir  a  legislação  de  preservação  de  Sítios  tombados  pelo  Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional  e protegidos pela Lei de Arqueologia (quando

aplicado); 

 As leis de ordenamento territorial,  uso e ocupação do solo, de preservação

ambiental e de patrimônio cultural existente; 

 Atender as normas internacionais de sinalização, ao conjunto de Normas de

Sinalização da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e as  demais

leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema

Sinalização. 

7. Especificações  TÉCNICAS:

7.1 Fornecimento e implantação de placas em chapa U de ferro  para sinalização 

vertical

Toten (2,00m x 0,20m em

chapa U e recorte 3D )
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7.2  – DURABILIDADE

As placas em Chapa U de ferro  devem manter-se nos mesmos padrões de qualidade

por um período mínimo de 7 (sete) anos.

8. FORMA DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Será  realizada  por  lotes  que  serão  divididos  por  municípios  e  de  acordo  com  a
necessidade  e  disponibilidade  de  recursos  disponibilizados,  não  sendo  necessário
seguir a ordem dos lotes, mas sim a disponibilidade financeira e técnica do Circuito
Turístico Trilha dos Inconfidentes a seguir:

Lote 1:

São Tiago / Ritápolis Quantidade
Toten (2,00m x 0,20m em chapa U e recorte 3D ) 60
Total 60

Lote 2:

Coronel Xavier Chaves / Resende Costa Quantidade
60

Total 60

Lote 3:

Lagoa Dourada / Entre Rios de Minas Quantidade
60

Total 60

Lote 4:

Casa Grande / Queluzito Quantidade
60

Total 60
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Lote 5:

Conselheiro Lafaiete / Congonhas Quantidade
60

Total 60

Lote 6:

Ouro Branco / Ouro Preto Quantidade
60

Total 60

9. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão  seguir  as  orientações  constantes  no  quadro  abaixo  e  nos  pontos
determinados e aprovados pelos Órgãos competentes dos municipios participantes:

Cidades Trechos a serem sinalizados
Vias rurais Vias urbanas

Ouro Branco / Ouro Preto X X
Conselheiro Lafaiete / Congonhas X X

Casa Grande / Queluzito X X
Lagoa Dourada / Entre Rios de Minas X X

Coronel Xavier Chaves / Resende Costa X X
São Tiago / Ritápolis X X

10. GARANTIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

A garantia dos totens de sinalização devem seguir as normas da ABNT e o tempo
mínimo exigido pelas normas do DNIT e DER.
10.1  A  manutenção  dos  totens  em  relação  ações  de  vandalismo  e  de  acidentes
provocados por ações da natureza devem seguir também os critérios exigidos pelo
órgãos competentes (DNIT e DER) por um período de no mínimo 01 ano a contar do
final da prestação do serviço e do aceite do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução é de 180 (Cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato
de prestação de serviços técnicos especializados, podendo ser prorrogado, a critério
da Contratante.

12. DO PREÇO 
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Procedeu-se com a pesquisa de mercado, tendo-se obtido o seguinte preço Global

para este processo licitatório de Registro de preços:  R$32.400,00 (Trinta e dois mil e

quatrocentos reais).

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caso a etapa do serviço preliminar não tenha sido cumprida, poderá ocorrer rescisão

do contrato sem ônus para a CONTRATANTE; 

13.1 A CONTRATADA se responsabilizará por consultas prévias, registro e aprovação

dos  respectivos  projetos  junto  aos  órgãos  públicos  municipais  e  estaduais  e

comprovações emitidas pelos Conselhos Federais; 

13.2 A contratada se responsabilizará por todos os emolumentos, taxas, licenças e

quaisquer outras despesas inerentes aos serviços contratuais; 

13.3 No que tange aos projetos, uma vez adquiridos, esses se tornam propriedade da

CONTRATANTE, que poderá reutilizá-los sempre que necessitar, independentemente

de  autorização  da  CONTRATADA,  sem  que,  para  tanto,  lhe  caiba  qualquer

pagamento; 

13.4 Caso haja necessidade de readequação de projeto, em qualquer uma das etapas,

o valor  orçado para  os serviços será mantido,  não podendo a CONTRATATANTE

solicitar pagamento de serviços extras; 

13.5  A  CONTRATADA  será  responsável  pela  obediência  das  leis,  decretos,

regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais,  direta  e

indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 001/2019

REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019

A Empresa ..................................................... CNPJ nº ................................................, declara
sob as penas da Lei,  que na mesma não há realização de trabalho noturno,  perigoso,  ou
insalubre prestado por menores de 17 anos ou realização de qualquer trabalho por menores de
16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e Local

Assinatura do proponente ou representante credenciado
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

DECLARAÇÃO

Pelo  presente  instrumento,  a  empresa  ..................,  CNPJ  nº  ..........................,  com  sede
na  ............................, através de seu representante legal infra - assinado, Sr. ..., portador da
cédula  de  identidade  nº   .................................,  expedida  ...,  tendo  em  vista  o  Convite
nº ..................., cujo objeto é ............................., declara, sob as penas do artigo 299 do Código
Penal,  que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte,  nos
termos  da  Lei  Complementar  123/06,  bem assim  que  inexistem fatos  supervenientes  que
conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

Local/Data.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores, 

Apresentamos  a  V.Sa.  nossa  proposta  devidamente  detalhada  para  (Descrever  o
Objeto)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  conforme  o  caso,  pelo  valor  de
R$______________ (valor por extenso), totalizando o valor de R$______________(valor por
extenso),  já  incluídas  todas  as  despesas  necessárias  à  perfeita  realização  dos  serviços,
inclusive mão-de-obra,  todos os encargos trabalhistas e previdenciários,  fretes,  impostos e
taxas de qualquer espécie,  tributos em geral  e quaisquer outros encargos que incidam ou
venham a incidir sobre a execução dos serviços, nos termos da Licitação, modalidade Convite -
Menor Preço n.º 001/2019, e seus Anexos. 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
abertura da licitação.

Declaramos  que  estamos  de  pleno  acordo  com  todas  as  condições  estabelecidas  no
Instrumento  Convocatório  e  seus  anexos,  bem  como  aceitamos  todas  as  obrigações
especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições
estabelecidas neste ato convocatório.

São João Del-Rei, ___ de _______ de 2019.

Nome da Licitante (Assinatura)

CNPJ e Carimbo
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAMA
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO
TRILHA  DOS  INCONFIDENTES  E  A
EMPRESA...

Por este instrumento de contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, de um lado a
ACTTI  –  ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES,  com
endereço na Br 383, km 95, Bairro Colônia do Marçal – São Francisco,  inscrita no CNPJ:
04.096.647/0001-10, representara pelo seu Presidente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, de ora
em  diante  denominada  CONTRATANTE,  e  do  outro  a
empresa  ...................................................LTDA.,  com  sede  na
Rua  ........................................,  .........,  UF,  inscrita  no  CNPJ  ....................................,
representada legalmente por  ......................................., CPF ........................, de ora, em diante
denominada  CONTRATADA,  têm justas  e  contratadas  entre  si,  a  contratação  de  serviços
técnicos  de  confecção,   instalação,  manutenção  e  aprovação  junto  a  órgãos  competentes
(DENIT e DER),  de Placas de sinalização turística nas rodovias de acesso aos municípios
pertencentes ao circuito turístico trilha dos Inconfidentes, objeto deste Registro de Preço nº
001/2015,  nos  termos  da  Lei  Federal  8.666/93,  de  acordo  com as  cláusulas  e  condições
abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para confecção de Totens  de
sinalização turística (conforme anexo I, termo de referência, itens 5.1 e 7.1) nas vias de acesso
aos  municípios  pertencentes  ao  projeto  “Caminhos  de  São  Tiago”,  visando  promover  o
desenvolvimento e o reconhecimento do potencial turístico regional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

1. A vigência do presente contrato será até 12 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogada,
à critério da Associação, e atendidas as disposições da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3. O valor total pelos serviços prestados será de R$... (...) 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES E REAJUSTES

4.1 O pagamento será efetuado através da emissão de nota fiscal e o pagamento até o 5º dia
útil subsequente à prestação dos serviços, sendo 50% na aprovação para instalação emitida
pelo circuito Turistico Trilha dos Inconfidentes e 50% após a instalação e conferencia pelo
circuito das placas de cada lote conforme item 8 do termo de referência – Anexo I.
4.2 A nota fiscal deverá ser entregue na sede da ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO
TRILHA DOS INCONFIDENTES, e deverá estar acompanhada por prova de regularidade para
com o INSS e para com o FGTS, tendo expirado o prazo das referidas certidões.
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4.3 O valor a que se propõe a licitante vencedora a prestar os serviços objeto deste certame é
fixo, podendo ser revisto nos termos da Lei 8.666/93.
4.4  Após  o  prazo  previsto  no  item 4.1,  os  pagamentos  poderão  ser  corrigidos  pelo  INPC
proporcional, não sendo responsabilidade da contratada o atraso.
4.5 A tolerância da ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES
com qualquer  atraso  ou  inadimplemento  por  parte  da  contratada  não  importará,  de  forma
alguma,  em alteração  contratual  ou  renovação,  podendo  a  ASSOCIAÇÃO  DO  CIRCUITO
TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES exercer seus direitos de sanção e rescisão a
qualquer tempo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato ou
dele decorrentes: 

5.1.1 Operar como uma organização completa e fornecer objetos de elevada qualidade. 

5.1.2 Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de
fornecedores todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as
especificações estipuladas pela CONTRATANTE. 

5.1.3  Se  houver  incorreção  nos  guias  a  serem produzidos,  a  CONTRATANTE solicitará  a
necessária correção, no prazo máximo de trinta dias úteis, a contar da data do recebimento dos
respectivos guias. 

5.1.4 Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições ou cancelamentos
dos  guias,  mediante  comunicação  feita  pela  CONTRATANTE,  respeitadas  as  obrigações
contratuais já assumidas com a CONTRATADA.

5.1.5 Só divulgar informações acerca da prestação das confecções do objeto deste contrato,
que envolva o nome da CONTRATANTE, mediante sua prévia e expressa autorização. 

5.1.6  Não caucionar ou utilizar  o presente contrato como garantia para qualquer operação
financeira. 

5.1.7 Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação exigidas no
Convite que deu origem a este ajuste. 

5.1.8  Cumprir  todas  as  leis  e  posturas,  federais,  estaduais  e  municipais  pertinentes  e
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa,
bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou
distribuídos no exterior. 

5.1.9 Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários. 

5.1.10 Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorrência
do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho,  os encargos que venham aser
criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas que se fizerem necessárias ao
cumprimento do objeto pactuado. 

5.1.11 Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer
dados que lhe sejam fornecidos.  
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5.1.12 Responder perante a CONTRATANTE por eventuais prejuízos e danos decorrentes de
sua demora, omissão ou erro, na confecção dos guias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 Fiscalizar e orientar na confecção do objeto em caso de descumprimento das cláusulas
contidas neste Contrato;
6.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro do prazo estabelecido na cláusula quarta;
6.3  Vistoriar  a  execução  dos  serviços  assegurando  que  os  mesmos  sejam  executados
conforme especificado;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7O Presente contrato será rescindido nos seguintes casos:
7.1 Por descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais estabelecidas;
7.2 Por qualquer uma das partes, mesmo que sem justa causa, mediante comunicação prévia
de 30 (trinta) duas à outra parte.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8Pela inexecução total  ou parcial do Contrato, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA
estará sujeita às seguintes penalidades:
8.1 Advertência;
8.2  Multa  de 5% (cinco por  cento)  sobre o  valor  do contrato,  pela  recusa injustificada em
assinar o respectivo instrumento;
8.3 Multa moratória, não compensatório de 0,1 (zero vírgula um por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total do contrato, pela impossibilidade no cumprimento das obrigações
pactuadas;
8.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com
a ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES pelo prazo de
até 02 (dois) anos;
8.5 Ressarcimento de valores relativos a peças ou equipamentos danificados ou substituídos
sem a comunicação prévia à CONTRATANTE;

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

10 Havendo casos omissos serão resolvidos pelas disposições do Código Civil,  Código de
Defesa do consumidor, ou de comum acordo, mediante reunião das partes para tal finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11 Elege-se o foro da Comarca de São João Del- Rei (MG) para dirimir dúvidas sobre este
contrato.

E por estarem, assim, as partes, de pleno acordo com o disposto nesse instrumento particular
de contratação de prestação de serviços, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.
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São João Del-Rei, ...de... de 2019.

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto
Contratante

...
Contratada

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO VI

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro  para  os  devidos  fins  que  retirei  integralmente  junto  ao  endereço  eletrônico  .9o  DO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO referente ao CONVITE Nº 001/2019. Objeto: confecção de Totens  de
sinalização turística nas vias de acesso aos municípios pertencentes ao projeto “Caminhos de São Tiago”,
visando promover o desenvolvimento e o reconhecimento do potencial turístico regional.

Nome da Empresa: _____________________________________________ 

CNPJ Nº _______________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ 

Bairro: _______________________ Cidade: ________________________ 

Telefone ( ) ___________________ FAX: ( ) ____________________ 

E-mail:_______________________________________________________ 

Contato:______________________________________________________ 

Data: ____________________________ 

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADO OU
DIGITADO) E ENTREGUE NA SEDE DA ACTTI/OU ENVIADO ATRAVÉS DO E-MAIL:

gestor.trilha@gmail.com   , AOS CUIDADOS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO  
PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES se Responsabilizará pelo
não envio  de informações,  tais  como:  esclarecimentos,  alterações  do  edital  de  data de  abertura,  de
suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita
as informações acima descritas.

Fone para contato (032) 3372-8011 

Processo Nº 001/2019, CONVITE 001/2019, Tipo Menor Preço Global. Objeto: confecção de Totens  de
sinalização turística nas vias de acesso aos municípios pertencentes ao projeto “Caminhos de São Tiago”,
visando  promover  o  desenvolvimento  e  o  reconhecimento  do  potencial  turístico  regional.  O
credenciamento  e  os  envelopes  de  Preços  e  Habilitação  serão  recebidos  no  dia  02/08/2019,  ás
14h00min.,  na  sede  da  ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES,
situada na Br 383, km 95, Bairro Colônia do Marçal – São Francisco, São João Del-rei – MG. O edital fica
disponível no endereço acima das 9 ás 16h ou no site www.tonatrilha.tur.br. Informações: tel.(032) 3372-
8011.
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