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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 01.147.618/18-31
MODALIDADE: CARTA CONVITE
NÚMERO: 003/2018
TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO SERVIÇO
ÓRGÃO REQUISITANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE(S): DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
                          GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 10 HORAS DO DIA 26/11/2018
LOCAL: Gerência Administrativa e Logística, Rua da Bahia, 888 - 12º andar – sala 1205 - centro – BH/MG.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 10:30 DO DIA 26/11/2018
Gerência Administrativa e Logística, Rua da Bahia, 888 - 12º andar – sala 1205 - centro – BH/MG.

A Fundação Municipal de Cultura, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria
FMC nº 066/2018, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 10.710/01
e  no  Decreto  Municipal  nº  11.245/03,  e  respectivas  alterações,  torna  público,  que  realizará  licitação  na
modalidade  CONVITE,  que  fará  realizar  reunião  para  abertura  dos  envelopes  DOCUMENTAÇÃO  DE
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, os quais deverão ser entregues conforme local e horário acima
dispostos. 

A Comissão Permanente de Licitação solicita aos licitantes que leiam com atenção o disposto neste Edital. Em
caso de dúvida, favor entrar em contato com a comissão, fazendo uso dos meios descritos no subitem 17.21.

01. DO OBJETO

Contratação de empresa para ministrar curso de formação de mediadores para as equipes dos setores educativos
da Fundação Municipal de Cultura, conforme especificações no anexo II do edital.

02. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
edital e seus anexos.

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se enquadrarem em
quaisquer das situações a seguir:

α) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
β) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e contratar im-

posta pelo Município;
χ) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;
δ) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;
ε) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.

2.3. As pessoas jurídicas CADASTRADAS no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município –
SUCAF, que possuírem CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC), em vigor, das quais se exigirá
como condição para habilitação:

2.3.1 Estar na condição de ATIVO no relatório “Situação do Fornecedor” do SUCAF, conforme definição
atribuída pelo art. 3º, IV do Decreto Municipal 11.245/03;

 2.3.1.1 A regularidade do licitante no SUCAF será  confirmada por  meio de consulta  on-line ao
sistema,  na data marcada para a abertura  da licitação, com a impressão do relatório “Situação do
Fornecedor” de cada participante,  que deverá ser assinado pelos membros da CPL/FMC e demais
participantes;
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 2.3.1.2 Se no relatório do SUCAF constar documento(s) vencido(s), a regularidade do licitante poderá
ser  comprovada  por  meio  de documento  hábil,  que  deverá  ser  apresentado  durante  a  reunião  de
abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO;

 2.3.1.3 Os documentos que constarem vencidos no relatório do SUCAF, mas que tiverem prazo de
validade até  o último dia  marcado para  a  entrega  dos envelopes,  não ensejarão a  inabilitação do
licitante;

2.3.1.4 Não sendo possível a consulta ao sistema, na data marcada para a abertura da licitação,
por problemas com a linha de transmissão ou por qualquer outra razão, a CPL/FMC marcará
nova data e horário para a abertura da mesma.

2.3.2 Estar habilitado em linha de fornecimento de serviço do SUCAF compatível com o objeto desta
licitação:

2.3.2.1. Para  conhecimento  da  linha  de  serviço  o  licitante  deverá  consultar  o  “site”
www.pbh.gov.br/sucaf e  clicar  dentro  da  coluna  Informações  Específicas  no  “link”  TABELA   -
LINHAS DE FORNECIMENTO.

2.3.3. Apresentar os documentos exigidos no subitem 3.2. do presente Edital.

2.4.  As  pessoas  jurídicas  NÃO  CADASTRADAS  no  Sistema  Único  de  Cadastro  de  Fornecedores do
Município – SUCAF , desde que requeiram o seu cadastro até a data fixada para a entrega dos envelopes,
devendo, ainda, como condição para habilitação, apresentar os documentos exigidos no subitem 3.2. do presente
Edital, com data de validade até, pelo menos, a data prevista para a entrega dos envelopes;

           2.2.1 Neste último caso será analisada, ainda, a compatibilidade do objetivo social da empresa com o
objeto desta licitação.

2.3 Durante a fase de propostas, somente serão conhecidas pela CPL/FMC as ofertas aviadas para os itens nos
quais a empresa licitante esteja habilitada a fornecê-los, aferida por meio do relatório “Situação do Fornecedor”
do SUCAF (no caso de empresas nele cadastradas) ou pelo seu objetivo social (quando o licitante não for
cadastrado no SUCAF).

3. DA DOCUMENTAÇÃO 

3.1 A documentação deverá ser apresentada em envelope hermeticamente fechado e indevassável, no prazo
previsto no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 003/2018

(NOME DO PROPONENTE)
(ENDEREÇO E CNPJ)

ABERTURA DIA 26/11/2018

3.1.1.  Todas  as  empresas  participantes  do  certame  deverão  discriminar  corretamente  os  dizeres  no
envelope conforme acima instruído, em especial o número do CNPJ.

3.2.  Os  licitantes  deverão  apresentar  dentro  do  ENVELOPE  N°  01  –  “DOCUMENTAÇÃO  PARA
HABILITAÇÃO”, os seguintes documentos:

3.2.1. Para os licitantes   CADASTRADOS  :

a) Documento que comprove que a empresa está inscrita no SUCAF;

3.2.2. Para os licitantes   NÃO CADASTRADOS  :  
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a) Protocolo de solicitação do cadastro junto ao SUCAF;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus
administradores atuais;
d) Inscrição  do  Ato  Constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  da  diretoria  em
exercício;
e) 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;
f) Certificado de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
g) Certidão de quitação plena junto à Fazenda Municipal;
h) Prova de regularidade junto à  Fazenda Estadual;
i)  Certidão negativa de falência, concordata e de execução patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante.
j) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (CND/INSS), junto ao Fundo de Garantia por  Tempo de
Serviço- FGTS  e perante às Fazendas Federais (Procuradoria Nacional e Receita Federal).
k)Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica,  emitido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprove aptidão para o desempenho de atividade.
l) A empresa contratada deve possuir em seu quadro ao menos um funcionário com graduação em qualquer
curso superior de ciências sociais aplicadas, Artes, Ciências Humanas ou Letras.
m) Experiência comprovada de atuação em setor educativo de museus de no mínimo um ano.

3.2.2.1. As pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país, atenderão, tanto quanto possível,
às exigências previstas no subitem anterior, apresentando a documentação autenticada pelo respectivo
consulado e traduzido por tradutor juramentado, assim como as demais normas previstas na Lei 8.666
de 1993. A documentação deverá ser apresentada em cópia autenticada por cartório competente ou
publicação  em órgão  da imprensa oficial  ou,  ainda,  cópia  simples  acompanhada  do original  para
autenticação por funcionário legalmente habilitado.
3.2.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) 
Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida
identificação do responsável pela assinatura do atestado
3.2.2.3.  O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa,
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante;
3.2.2.4. Não será (ão) aceito (s) atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) pelo próprio licitante.

3.3. Da forma de apresentação dos documentos:

3.3.1. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou em cópias simples,
desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação ou por funcionário legalmente habilitado;

3.3.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a idoneidade
e a legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento;

3.3.3. NÃO SERÁ ACEITO NENHUM DOCUMENTO NA FORMA DE FAX;

3.3.4. Para requerer o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL de que tratam os itens 2 e 3, os
interessados  deverão  procurar  a  Gerência  de  Sistemas  e  Cadastro  –  GESIC  da  Subsecretaria  de
Administração e Logística, na Rua Espírito Santo, 605, 14º andar – Centro. Informações pelo telefone
3277-4677, pelo site www.pbh.gov.br/sucaf ou através do e-mail gemec@pbh.gov.br.

4. DA PROPOSTA

4.1. A proposta deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado e indevassável, no prazo previsto no
preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA CONVITE  Nº 003/2018
(NOME DO PROPONENTE)

(ENDEREÇO E CNPJ)
ABERTURA DIA 26/11/2018

4.2. Na proposta deverão ser facilmente identificáveis o nome e o endereço do proponente, o CNPJ da
empresa, o nome do representante legal e telefone, fax, e-mail ou outro meio de comunicação do qual a
empresa dispuser, conforme anexo III deste edital;

4.3.  A  proposta  deverá  ser  apresentada,  preferencialmente,  em  02  (duas)  vias,  sem emendas,  rasuras  ou
entrelinhas, devidamente carimbada, assinada e rubricada em todas as folhas e anexos e satisfazer, na forma e
no conteúdo, às exigências deste Edital, especialmente o seguinte:
a) Referência à modalidade e número da licitação;

b) Proposta com valor total para o serviço relacionado e especificado no Anexo II, sendo que na cotação dos
preços considerar-se-ão incluídas  todas  as  despesas,  tais  como impostos,  embalagens,  fretes,  seguros e
demais encargos porventura existentes;

c) Prazo de execução do serviço e entrega a partir da data da retirada da Nota de Empenho emitida pela
Fundação Municipal de Cultura;

d)  Dados bancários para pagamento: nº e nome do banco e da agência, e nº da conta corrente.

4.4. Uma vez apresentada, a proposta terá validade de 90 (noventa) dias, contados a partir do último dia fixado
para entrega dos envelopes.

5.  DO CREDENCIAMENTO

5.1. Para manifestação nas reuniões, assinaturas em atas e demais documentos, a empresa participante deverá se
fazer  representar  por  pessoa devidamente credenciada  por  meio de documento  hábil,  conforme modelo do
Anexo I, assinado por um representante legal identificado como tal, e acompanhado de cópia de documento do
credenciado;

5.2. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá participar deste certame representando mais de uma empresa;

5.3. O documento de credenciamento deverá conferir ao credenciado amplos poderes, inclusive para renúncia
do direito de recorrer;
5.4. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitação e juntado aos autos do
processo licitatório;

5.5. Do procedimento de credenciamento:

a)  iniciada  a  sessão  e  antes  da  abertura  dos  envelopes  “DOCUMENTAÇÃO  PARA HABILITAÇÃO”,  a
Comissão Permanente de Licitação procederá ao credenciamento dos representantes dos licitantes;

b) será indeferido o credenciamento se não forem apresentados os documentos necessários à identificação do
interessado ou não for demonstrada sua condição de representante do licitante;

c) as pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, desde
que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos;

d) os representantes que adentrarem à reunião após o seu início, poderão, ainda assim, ser credenciados para
acompanhá-la, desde que devidamente munidos dos documentos exigidos.
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6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. LOCAL: Rua da Bahia, 888 - 12º andar – sala 1205  - centro – BH/MG;

6.2. DATA E HORÁRIO: 26/11/2018, às 10:30;

6.3. Primeiramente será procedida a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, sendo o conteúdo destes
analisado e rubricado por todos os presentes à reunião, juntamente com os membros da CPL/FMC; 

6.4. Verificada a documentação apresentada, serão consideradas habilitadas para a próxima fase de abertura das
propostas os licitantes que satisfizerem às exigências do Edital e inabilitadas aquelas que não as cumprirem. Os
envelopes “PROPOSTA” serão devolvidos aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou
após a sua denegação;

6.5. Da decisão da CPL/FMC que habilitar ou inabilitar  os licitantes caberá recurso e, havendo desistência
formal por todos os licitantes do prazo recursal, poderão os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” ser abertos
imediatamente;

6.6. A inabilitação do licitante implicará a preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes desta
licitação;

6.7. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;

6.8. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas e de prévia ciência dos licitantes.

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO SERVIÇO ;

7.2. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR
GLOBAL DO SERVIÇO, satisfazendo às especificações do objeto e atendendo às condições do presente ato
convocatório e às determinações da Lei Federal 8.666/93;

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital e
seus anexos, ou com borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas
não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou que não impeçam a exata
compreensão de seu conteúdo;

7.4. Serão desclassificadas as propostas que tiverem cotado preços excessivos (com o valor superior aos preços
de mercado) ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93;

7.4.1. A CPL/FMC somente considerará desclassificada a proposta por apresentação de preço inexeqüível
se o licitante que a formulou não demonstrar através de documentação apropriada, após regularmente
intimado, no prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, a plena exeqüibilidade do ofertado;

7.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio,
conforme dispõe o § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93;

7.6. A Comissão Permanente de Licitação avaliará a condição dos licitantes quanto ao enquadramento da Lei
Complementar n.º 123/06.

7.6.1. Na hipótese do 1º colocado se enquadrar como ME ou EPP e existir na disputa beneficiários da
Lei Complementar n.º 123/06, cujos preços forem até 10% (dez por cento) superior ao melhor ofertado,
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A comissão convocará formalmente a ME ou EPP mais bem classificada para apresentar uma nova
proposta no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão.



Edital CC 001/2018
Página 6/15

 b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considera-
da vencedora do certame.

c) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea “b”, serão convocadas as remanes-
centes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem

7.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.8.. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem no intervalo es-
tabelecido no § 1º da Lei Complementar n.º 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.9. Na hipótese da não contratação nos termos do subitem 7.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

7.10. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado à ME ou EPP o prazo de 02(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratan-
te, para regularização da mesma.

7.10.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado ao Con-
tratante convocar os licitantes remanescentes.

7.12.  Faculta-se  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  o  direito  de  realizar  o  julgamento  das  propostas,
reservadamente ou em público, bem como o direito de solicitar apresentação de catálogos técnicos e relação de
usuários dos serviços prestados pelos licitantes, ficando os mesmos sujeitos a atender à solicitação, sob pena de
desclassificação;

7.13.  Será  facultado  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  ou  à  autoridade  superior,  em qualquer  fase  do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição da
oferta, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos ou jurídicos destinados a
fundamentar a decisão;

7.14. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova
documentação  ou  de  outras  propostas,  escoimadas  das  causas  que  deram  origem  à  inabilitação  ou
desclassificação, conforme artigo 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de
27/05/98;

7.15. Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas na Carta-Convite, nem preços ou
vantagens baseados em ofertas de outros licitantes.

8. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

8.1. É facultado aos licitantes, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, a apresentação de:

8.1.1. IMPUGNAÇÃO ao Edital de Licitação, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, dirigida à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 41, § 2º,
da Lei Federal 8.666/93;

8.1.2. RECURSO, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata
pela Comissão Permanente de Licitação, dirigido à Presidente da Fundação Municipal de Cultura, através
da Comissão Permanente de Licitação;

8.1.3. REPRESENTAÇÃO, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
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objeto da licitação ou contrato, da qual  não caiba recurso hierárquico dirigido à  autoridade superior
àquela que praticou o ato;

8.2. As petições contendo as razões dos licitantes  não serão admitidas em forma de “fax” ou via postal,
devendo ser protocolizadas na sede da FMC, exclusivamente na Gerência Administrativa e Logística, Rua da
Bahia, 888 - 12º andar – sala 1205 - centro – BH/MG, no horário das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

9.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1.  Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras
previstas no cadastramento junto ao SUCAF, atos convocatórios de licitação, na ata de registro de preços, no
contrato ou instrumento que o substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções
estabelecidos  no  Decreto  Municipal  nº  15.113,  de  8  de  janeiro de  2013,  que  pode  ser  obtido  a  partir  do
endereço eletrônico www.cmbh.mg.gov.br e que prevê as seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência.

9.1.2) Multa, nos seguintes percentuais:

a) mul.a moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega ou execução
do objeto contratual, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos
impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de
recusa do infrator em assinar o contrato;

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator
retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas,
tais como:

c.1) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;

c.2)  desistir  da  proposta,  salvo  por  motivo  justo  decorrente  de  fato  superveniente  e  aceito  pela
Fundação Municipal de Cultura; 

c.3) tumultuar a sessão pública da licitação;

c.4) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário; 

c.5) propor recursos manifestamente protelatórios 

c.6) deixar de providenciar  o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação
direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Fundação Municipal de Cultura;

c.7)  deixar  de  regularizar  os  documentos  fiscais  no  prazo  concedido,  na  hipótese  de  o  infrator
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006; 

d)  multa  de  3%  (três  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  adjudicação  da  licitação,  quando  houver  o
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, IV,
do Decreto Municipal nº 15.113/13;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o infrator
entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou
com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

ou

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida na hipótese
de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se
destina;

f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa à
rescisão do contrato;

g) multa indenizatória , a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato
e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.

9.1.3.  Suspensão  temporária  do direito  de licitar  e  contratar  com a  Fundação  Municipal  de Cultura,
conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal n° 15.113/13. 
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9.1.4.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante  a
Fundação Municipal  de Cultura,  nos termos do art.  87, IV,  da Lei  nº  8.666/93 e art.  15 do Decreto
Municipal n° 15.113/13.

9.1.5.Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública,  com  o  consequente
descredenciamento do SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores  do Município de Belo
Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

9.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa a autoridade competente por coordenar e
orientar as atividades referentes aos processos de compras e contratações de serviços realizados no âmbito da
FMC.

9.2.1.  Nos  casos  previstos  pela  legislação,  as  multas  poderão  ser  descontadas  do  pagamento
imediatamente subsequente à sua aplicação. 

9.2.2. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal de
Cultura ou autoridade competente que o substitua.

9.3. Na aplicação das penalidades será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis. 

9.3.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido prazo de 10
(dez) dias úteis para apresentação de recurso.

9.4. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a
análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado.

9.4.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para defesa e
recurso aplicáveis à pena mais gravosa.

9.5.  O atraso  injustificado  superior  a  30  (trinta)  dias  corridos será  considerado como inexecução  total  do
Contrato,  devendo o  instrumento  respectivo  ser  rescindido,  salvo  razões  de  interesse  público  devidamente
explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.

9.6. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, inclusive
aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível.

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados;

10.2. Executar o serviço de acordo com o objeto contratado;

10.3. Executar o objeto, atuando em seu próprio nome, por sua conta e risco, sendo-lhe, portanto,  vedado ceder
ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações  dele decorrentes 

10.4.  Responsabilizar-se  pelos  salários,  encargos  sociais,  previdenciários,  securitários,  taxas,  impostos  e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto. 

11.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Fiscalizar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelo CONTRATADO;

11.2. Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas e remetê-las a  tempo ao setor competente;

11.3 Indicar os servidores que serão responsáveis para acompanhar o objeto contratado;



Edital CC 001/2018
Página 9/15

11.4. Efetuar o pagamento do objeto com as devidas retenções legais;

11.5. Atualização monetária de 0,02% ao dia, em caso de atraso no pagamento.

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correspondentes à execução dos trabalhos constantes desta Carta Convite correrão pela seguinte
dotação orçamentária:

3103.5001.13.392.301.2.907.0005 - 3.3.90.39-54 Fonte: 0300.

13.  DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1. Homologada a licitação será formalizada a contratação mediante emissão de Nota de Empenho.

13.2. A Adjudicatária deverá retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da
convocação.

13.2.1. O prazo para a retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.

13.3. A recusa em retirar a (s) Nota (s) de Empenho, no prazo estabelecido no subitem 14.2, sem justificativa
por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na
habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar
remanescentes, na ordem de classificação, nos termos da Lei nº 10.520/2002. 
 
13.4. A Fundação Municipal de Cultura possui a prerrogativa de chamar a segunda colocada em caso da recusa
da primeira em assinar o contrato.

14.  DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

14.1. A execução do serviço ocorrerá conforme descrito no anexo II deste edital.

14.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos materiais pela unidade
de  destino,  mediante  a  apresentação  de  documentos  fiscais  devidamente  atestados  por  servidor  ou
comissão encarregada pelo recebimento.

14.2. Para fins de faturamento deverão ser considerados os preços contratados.

15.3. Os documentos fiscais deverão obrigatoriamente discriminar marca, modelo, fabricante e a quantidade do
material efetivamente entregue. 

14.4.  A Fundação  Municipal  de  Cultura  poderá reter  pagamento  em caso de dano de  responsabilidade  da
Contratada, ou, ainda, para recebimento de multas aplicadas como penalidade.

14.5. Se houver incorreções na Nota Fiscal, esta será devolvida ao fornecedor para que proceda às devidas
correções e apresente a nova Nota Fiscal à respectiva Unidade Solicitante para ser conferida e atestada,
por funcionário legalmente habilitado.

14.5.1. O decurso do prazo de pagamento neste caso será interrompido, reiniciando sua contagem a partir
da  data  de  sua  reapresentação  devidamente  regularizada,  caso  em  que  não  será  devida  atualização
financeira do item 15.6 deste Edital.

14.6. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido será corrigido à razão de 0,02%
ao dia, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 
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14.7. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido será corrigido à razão de 0,02%
ao dia, no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento.

15. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

Nos  procedimentos  licitatórios  realizados  pela  Fundação  Municipal  de  Cultura  de  Belo  Horizonte  serão
observadas as determinações que se seguem.

15.1 A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte exige que os licitantes/contratados, observem o mais
alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define,
com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

15.1.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de
valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo de licitação ou execução do
Contrato; 

15.1.2.  “prática  fraudulenta”  significa  a  deturpação  dos  fatos  a  fim de  influenciar  um processo  de
licitação ou a execução de um Contrato em detrimento do Contratante;  

15.1.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a
apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, destinado a estabelecer os preços
das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o Contratante dos benefícios da competição
livre e aberta; 

15.1.4.  “prática  coercitiva” significa  prejudicar  ou ameaçar  prejudicar,  diretamente ou indiretamente,
pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a
execução de um contrato;

15.1.5. “prática obstrutiva” significa:

15.1.5.1.  destruir,  falsificar,  alterar  ou  esconder  intencionalmente  provas  materiais  para
investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma
investigação do Contratante ou outro Órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude,
coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida
com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a
investigação; ou

15.1.5.2.  agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do Contratante
ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.

15.2. A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas
na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas,
fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.

15.3. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria
SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério
da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

16.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.  Poderá  a  Fundação  Municipal  de  Cultura  revogar  a  presente  licitação,  no  todo  ou  em  parte,  por
conveniência administrativa e interesse público devidamente justificados, sem que caiba ao licitante direito a
indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei;

16.2.  O licitante é responsável  pela  fidelidade e legitimidade das informações prestadas e  dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A falsidade de qualquer documento



Edital CC 001/2018
Página 11/15

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que
o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis;

16.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

16.4.  A Comissão Permanente de Licitação, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos
e/ou jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua decisão quando do
julgamento das fases de habilitação e proposta.

16.5) A Fundação Municipal de Cultura deverá anular a presente licitação, no todo ou em parte, sempre que
ocorrer ilegalidade, de ofício ou por provocação;

16.6. A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos casos legais;

16.7. Caso a Adjudicatária se recuse a cumprir o objeto, é prerrogativa da Fundação Municipal de Cultura o
direito de adjudicar à segunda colocada, desde que mantidas as mesmas condições propostas pela  primeira
classificada;

16.8. A segunda Adjudicatária, bem como as seguintes, caso venham a existir, executará o objeto baseado na
proposta da primeira Adjudicatária, inclusive quanto ao preço;

16.9. As despesas com publicação no órgão oficial “DOM”- Diário Oficial do Município, correrão por conta do
Contratante;

16.10. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo determinado
pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.11. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.12. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto
nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93.

16.12.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto Municipal nº 13.757
de 26.10.2009 e suas alterações.

16.13. A tolerância da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência
por parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação.

16.14.  A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira.

16.15.  A contratada não poderá:

            16.15.1.  Subcontratar  total  ou  parcialmente  o  objeto  contratado,  exceto  na  hipótese  de  serviço
secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida
em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada;

            16.15.2. Associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de capital, salvo
com expressa autorização do Contratante.

16.16.  A Nota de Empenho poderá ser anulada nas hipóteses previstas na legislação, desde que formalmente
motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses
de a Contratada:
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16.16.1.  infringir quaisquer das cláusulas ou condições do edital;

16.16.2.  entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se;

16.16.3. transferir ou ceder o objeto a terceiros, no todo ou em parte;

16.16.4.  recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do objeto, insistindo
em fazê-lo com imperícia ou desleixo;

16.16.5.   deixar  de comprovar  o regular cumprimento de suas  obrigações trabalhistas,  tributárias  e
sociais;

16.16.6.  ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal;

16.16.7.  subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese
de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada
pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada;

16.16.8.  associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de
capital, salvo com expressa autorização do Contratante.

16.17. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, observando o
que determina a Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 10.710/01;

16.18. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições pertinentes à
execução do objeto não serão consideradas para reclamações futuras, nem desobrigam o seu cumprimento;

16.19.  O foro designado para  julgamento de quaisquer  questões  judiciais resultantes deste edital  será  o da
Comarca de Belo Horizonte;

16.20. Integram este Edital:

• Anexo I – Carta de Credenciamento (modelo);
• Anexo II – Especificação do Serviço;
• Anexo III – Modelo de proposta comercial

16.21.  Quaisquer  consultas  e/ou  esclarecimentos  deverão  ser  solicitados  pelos  interessados,  por  escrito,  à
comissão permanente de licitação da fundação municipal de cultura, na Rua da Bahia, 888, 12º andar, sala 1205
– Gerência Administrativa e Logística – FMC, Centro, em dias úteis, no horário das 9 às 12 horas e das 14 às
17 horas, ou ainda pelo Telefone: (31) 3277-4421, ou no e-mail: licita.fmc@pbh.gov.br.

Belo Horizonte,        de                      de 2018.

Fabíola Moulin Mendonça

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I
CARTA DE CREDENCIAMENTO

(MODELO)

Processo nº 01.147.618/18-31
Carta Convite nº 003/2018
Objeto:  Contratação de empresa para ministrar curso de formação de mediadores para as equipes dos setores 

educativos da Fundação Municipal de Cultura, conforme especificações no anexo II do edital.

                 Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)______________________________________, portador do
documento de identidade nº ________________, para participar das reuniões relativas à CARTA-CONVITE Nº
003/2018,  o  qual  está  autorizado a  requerer  vistas  de  documentos  e  propostas,  manifestar-se  em nome  da
empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

__________ (local), ___ de __________ de _____.

Assinatura: _____________________________

(OBS.: Identificar o signatário e utilizar papel timbrado e/ou carimbo padrão do CNPJ, como comprovação da 
origem do documento.)
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Objeto -  Contratação de empresa para ministrar curso de formação de mediadores para as equipes dos setores
educativos da Fundação Municipal de Cultura, conforme especificações no anexo II do edital.

Serviço  de  formação  para  equipes  dos  setores  educativos  (coordenadores  e  mediadores)  dos  equipamentos
culturais pertencentes à Fundação Municipal de Cultura/Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte: Casa
do Baile, Museu de Arte da Pampulha, Museu Casa Kubitschek, totalizando 15 pessoas, que consiste no Curso de
formação para mediadores e elaboração do Plano de Ações Educativas para 2019.

Participantes: 
Coordenadores  e  mediadores  dos  educativos  do  Museu de  Arte  da  Pampulha,  Casa  do  Baile  e  Museu  Casa
Kubitschek (15 pessoas).

Conteúdo:
- Do território ao espaço público: relevância e participação na prática.
- Ação cultural e educativa: trocas públicas entre repertórios para novas interpretações. Da pesquisa à avaliação:
planejamento,  realização,  registro  e  celebrações de atividades/projetos coletivos.  Como dar  a  ver:  exposições,
publicações,  ferramentas,  metodologias  e  reflexões  sobre  a  escrita,  o  registro  e  a  circulação de  pesquisas  em
projetos de mediação cultural.

Cronograma para execução do serviço:

A formação se dará em encontros presenciais entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2018, nos referidos museus,
conforme detalhado abaixo: 
- 10/12/18, 14 às 17h, Curso de formação de mediadores, Museu de Arte da Pampulha
- 11/12/18, 9 às 12h, Casa do Baile (visita técnica)
- 12/12/18, 14 às17h, Museu Casa Kubitschek (visita técnica)
- 13/12/18, 9h às 12h, Museu de Arte da Pampulha (visita técnica)
- 14/12/18, 14h às 17h, Museu de Arte da Pampulha (escrita do Plano de Ações)

No  dia  10/12 deverá  ser  ministrada  uma  oficina/curso  às  equipes  dos  educativos  desses  museus,  conforme
metodologia e conteúdos descritos abaixo: 

Metodologia:

-Formação: realização de laboratórios de investigação, mapeamento e escrita de projetos/ações/atividades, estudos
de caso, diários de ações e propostas, publicação online com uma cobertura geral dos encontros e as produções dos
participantes (formato pdf ou blog). Palestra com abordagem conceitual e de estudos de caso.

Entre os dias  10/12 a  14/12, o contratado realizará visita técnica presencial em cada um dos museus citados, em
reunião específica com o setor educativo daquele museu, que irá apresentar ao contratado, em documento textual,
as  atividades  e  projetos até  então  realizados  e  as  perspectivas  de  ações  para  2019.  Também serão apontadas
possíveis linhas de atuação na mediação com os públicos bem como desafios e dificuldades. Os textos de cada
museu serão analisados pelo contratado que, no último encontro presencial, no dia 14/12/2018, com a presença de
todos os mediadores e coordenadores dos educativos dos museus da Pampulha, após discussão orientada, irão
elaborar  um documento  final  (Plano  de  Ações  Educativas  para  2019),  que  consistirá  num projeto  piloto  de
Educação Patrimonial e Ambiental na perspectiva de um Educativo de Território na Pampulha.

 
A execução do serviço deverá se dar a partir da emissão da nota de empenho conforme o cronograma acima.
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ANEXO III
MODELO PROPOSTA COMERCIAL

CARTA CONVITE Nº 003/2018

À Fundação Municipal de Cultura 

O  licitante,.............................................,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n°.  ..............................,estabelecido  na
Av./Rua.......................,  nº...,  Bairro.........,na  cidade  de.........................,telefone............,  fax.......................,  e-
mail........................................................,  vem  apresentar  sua  proposta  de  preços  no  processo  licitatório  Carta
Convite nº002/2018, processo administrativo:01.135.556/18.89. 

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de formação de mediadores para as equipes dos setores 
educativos da Fundação Municipal de Cultura, conforme especificações no anexo II do edital.

Serviço de formação para equipes dos setores educativos (coordenadores e mediadores) dos equipamentos culturais
pertencentes à Fundação Municipal de Cultura/Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte: Casa do Baile,
Museu de Arte da Pampulha, Museu Casa Kubitschek, totalizando 15 pessoas, que consiste no Curso de formação
para mediadores e elaboração do Plano de Ações Educativas para 2019.

Dados bancários : nº e nome do banco e da agência, e nº da conta corrente.

Validade da presente proposta é de 90 (sessenta) dias, contada da assinatura.

 (local/data)..................................., .........de ...........................de...............

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome da empresa licitante Assinatura do responsável legal da empresa c/ a indicação do cargo na empresa se

houver


