
 

 

 

 

 
Belo Horizonte,  20 de março de 2018. 
 
REF.: CONVITE CV 001/2018  
 
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 10:00 (dez) horas do dia  28/03/2018 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES:              às 10:00 (dez) horas do dia  28/03/2018 
 

 
Prezados Senhores, 
 
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, convida V. Sas. a 
apresentar proposta na licitação acima,  de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelas 
condições estabelecidas abaixo: 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
O Bairro Élisson Prieto, popularmente conhecido como "Ocupação do Glória", é uma área de 
aproximadamente 70 ha (setenta hectares) localizada às margens da BR-050, na zona leste de 
Uberlândia/MG. O terreno, originalmente pertencente à União, seria destinado a um novo campus da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Entretanto, aproximadamente em 2012, a área foi ocupada 
por uma população de baixa renda e hoje apresenta cerca de 18.000 moradores e aproximadamente 
2.500 famílias. 
 
Atualmente, verifica-se uma ocupação informal consolidada com famílias em situação de vulnerabilidade 
de toda ordem, pois a área não dispõe de infraestrutura urbana essencial (pavimentação, sistema de 
drenagem, rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, rede de distribuição de energia 
elétrica e iluminação pública), nem possui equipamentos e serviços públicos (escola/creche, unidade de 
saúde, posto policial, transporte, limpeza urbana e coleta de lixo, etc). 
 
Diante desta realidade, o Estado de Minas Gerais, por meio da Cohab Minas, com o objetivo de 
intermediar a resolução dos problemas existentes na área e considerando: 
 

• a aprovação da lei 13.465/2017 a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial 
urbano e à titulação de seus ocupantes" (art. 9°); 
 
• o objetivo da Cohab Minas - responsável pela política habitacional do Estado de Minas Gerais 
com ênfase para as Áreas de Interesse Social; 
 
• a atribuição da Cohab Minas de garantir o direito à habitação digna e a função social da terra 
que inclui a moradia e toda infraestrutura essencial, como iluminação, água e esgoto, 
equipamentos comunitários, etc. aos moradores de baixa renda, 

 
firmou, em 14 de dezembro de 2017, o Termo de Compromisso (TC), com as seguintes partes: 
Ministério Público Federal (“MPF"), Ministério Público de Minas Gerais ("MPMG"), Universidade Federal 
de Uberlândia ("UFU"), Estado de Minas Gerais, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais 
("COHAB"), Município de Uberlândia, Associação de Moradores do Bairro Élisson Prieto e Defensoria 
Pública da União ("DPU") com o OBJETIVO de se executar a Regularização Fundiária do assentamento 
Élisson Prieto - "Glória". 
 
No Termo de Compromisso (TC), dentre outras responsabilidades assumidas pela Cohab Minas, no item 
3.2 ficou estabelecido que ao ESTADO DE MINAS GERAIS e à Cohab Minas competem, de forma 
solidária: 
 

3.2.1 Realizar o trabalho técnico social (TTS) para cadastramento de todos os 
ocupantes do núcleo urbano informal consolidado na área do triângulo do 
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Glória, obtendo, entre outras informações, a identificação dos membros de 
cada família, incluindo a indicação de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social (crianças, idosos e pessoas com deficiência), a 
apuração da renda do núcleo familiar, a extensão da área do imóvel, 
características, localização e finalidade de cada edificação 
(residencial/comercial). O TTS deverá ser iniciado de imediato e concluído no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de celebração deste 
instrumento. 

 
3.2.3 Elaborar o projeto de Reurb-S do núcleo urbano informal consolidado 
na área do triângulo do Glória, contendo o disposto nos arts. 35 e 36 da Lei n. 
13.465/2017, e submetê-Io para aprovação do órgão municipal, bem como 
sanar, no prazo fixado, eventuais pendências identificadas durante a análise. 
O projeto deverá estar concluído e ser submetido para aprovação no prazo 
de 1 (um) ano, a partir da data de celebração deste instrumento, 

 
sendo que no artigo 35 da referida lei consta que: 
 

Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:  
 
I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as 
áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo a ser regularizado;” 
 

Diante de tais atribuições e no sentido de executar em tempo hábil os trabalhos necessários, pois se 
trata de um processo de Regularização Fundiária - cujo objetivo é regularizar uma situação de ocupação 
já consolidada - será necessário e imprescindível que inicialmente sejam identificadas em planta, de 
forma bastante precisa e detalhada, todos os aspectos físicos existentes hoje no assentamento e, 
prioritariamente, todas as unidades construídas, caracterizando e identificando cada uma delas e seus 
respectivos terrenos (parte não edificada) onde estão inseridas, que consequentemente, se constituirão 
na posse de fato de cada ocupante.  
 
A partir desta definição, representada em planta, será feita a respectiva selagem de cada imóvel e o 
cadastro socioeconômico dos seus moradores, visando, após a aprovação do parcelamento na 
Prefeitura Municipal de Uberlândia e registro no Cartório de Registro de Imóveis, a futura entrega da 
Certidão de Registro Fundiário (CRF) aos ocupantes do assentamento, objetivo final da Regularização 
Fundiária. 
 
Ressalta-se que essa planta, representando cada unidade existente, é feita por meio do Levantamento 
Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado.  
 
 
1- OBJETO: 
É objeto desta licitação na modalidade de Convite, sob o regime de empreitada por preço 
global, para a execução dos serviços de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral 
Georreferenciado (LVPAC) de área de aproximadamente 70 ha (setenta hectares), ocupada 
pelo Assentamento do Glória, localizado no município de Uberlândia/MG, para fins de 
Regularização Fundiária. A área objeto do levantamento está apresentada na figura do anexo II 
a esta Carta Convite. 
 
1.1 - PRODUTOS 
1.1.1- Deverá ser entregue uma planta geral do parcelamento contendo todas as informações 
descritas nos itens a seguir, com duas cópias impressas e também em meio digital, em formato 
AutoCad através de email (sofia.alvarenga@cohab.mg.gov.br e 

mailto:sofia.alvarenga@cohab.mg.gov.br
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adenilson.dias@cohab.mg.gov.br) e pendrive ou DVD. Além disso, deverão ser entregues o 
Memorial Descritivo do perímetro do terreno e da poligonal de apoio básico, como também a 
monografia dos respectivos marcos implantados. 
 
1.1.2- Antes de iniciar a execução do trabalho em campo a contratada deverá participar de uma 
assembleia com os moradores e a Associação do Bairro, juntamente com os técnicos da área 
social da COHAB MINAS, para apresentação dos trabalhos e da equipe que fará o 
levantamento. 
  
1.1.3 - Os serviços deverão ser executados utilizando-se a metodologia de aerolevantamento 
com Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) e topografia convencional com o objetivo de se 
conseguir um menor preço. 
 
1.1.4- Para entregar os produtos discriminados anteriormente, deverão ser executadas as 
seguintes atividades: 
 
1.1.4.1- Georreferenciamento GPS 
Implantação e determinação de Coordenadas UTM de Base Geodésica, a fim de nortear as 
atividades de levantamentos de campo, que irão conter os eixos (Y, X e Z), para obter:  

 
I- O posicionamento da Base Geodésica, (6 Marcos) cuja localização será indicada pela Cohab 
Minas e deverá prestigiar conceitos consagrados tais como comprimento da base, 
intervisibilidade entre os marcos e perenidade dos mesmos, visadas de saída; distanciamento 
de estruturas verticais, sombreamento e redes de alta tensão, acessibilidade. 
 
II - A materialização do apoio básico deverá consistir de par de marco de concreto ou similar 
com plaqueta cravada no topo do mesmo; 

 
III- O rastreio deverá ser com uso de GPS Geodésico, no Modo Relativo Estático Diferencial 
com observação da onda da portadora L1 e L2. 
 
1.1.4.2- Levantamento Aerofotogramétrico 

 
1.1.4.2.1- Para a obtenção dos dados devem ser utilizadas as coordenadas dos marcos 
geodésicos implantados como pontos de apoio em solo. 
Com base nos dados adquiridos em campo, deverão ser disponibilizados os seguintes 
serviços/produtos: 
 

I - Ortofoto com resolução espacial, GDS de 5cm por pixel;  
II - Modelo Digital de Superfície; 
III - Modelo Digital de Terreno; 
IV - Cadastro urbano, considerando a vetorização das quadras, lotes e edificações. 
V - Geração de curvas de nível com equidistância de um metro. 

 
1.1.4.3-  Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral 
 
1.1.4.3.1- Descrição dos itens que devem estar representados na planta: 
 
I - Com relação ao parcelamento, objeto da regularização fundiária, apresentar: limites e 
confrontantes, poligonal de delimitação com sua descrição topográfica e coordenadas UTM dos 
pontos de inflexão, medidas da área total e do perímetro; 
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II- Todas as edificações – com a informação do uso (residencial, comercial, etc.) – identificadas 
por diferentes hachuras, inclusive com nome de rua e número, se houver; Também deverá ser 
indicado o quantitativo de pavimentos em edificações com mais de um;  

 
III- Cada lote deverá ser cadastrado, identificando o ocupante, número de domicílio no lote, 
área, perímetro, e confrontantes; 

 
IV - Levantamento das benfeitorias inscritas aos lotes tais como: escadas; cisternas; 
caramanchões e outros afins; 
 
V - Levantamento das altitudes ortométricas das soleiras das portas de acesso às edificações, 
bem como das soleiras dos portões de acesso aos lotes, sejam de pedestres ou de garagem. 

 
VI - Levantamento do contorno das quadras, detectando em suas testadas todas as inflexões 
horizontais; 

 
VII - Levantamento dos elementos de infraestrutura urbana e equipamentos existentes no local; 

 
VIII - Levantamento dos elementos naturais tais como: Árvores; cursos d'água; voçorocas; 
ravinas; talvegues; barrancos, dentre outros; 

 
IX- Cadastrar as divisas do terreno; 

 
X - Cadastrar a BR 050, informando a faixa de domínio - documento oficial de acordo com o 
órgão competente; 

 
XI - Cadastrar as ruas que chegam no terreno no mínimo 30,00 m além do limite da área, 
informando inclusive o tipo de pavimento; 

 
XII- Os elementos relacionados às redes hidrosanitárias, (caixas, PVs, PLs, BLs, etc), deverão 
ter suas altitudes ortométricas de topo e de fundos levantadas; 

 
XIII - Cadastrar: meios fios, postes, cercas, muros, etc; 
 
XIV - Informar os confrontantes do terreno. 
 
1.1.4.3.2- FORMA DE APRESENTAÇÃO: 
I- Apresentar arquivo eletrônico do levantamento topográfico em extensão ".DWG". 
O levantamento topográfico da área deverá ser realizado com Estação Total, georreferenciado 
de acordo com a Norma Brasileira, referenciado no sistema SIRGAS 2000 e coordenadas no 
plano de projeção UTM. 
 
II- Deverá ter uma densidade mínima de 100 pontos por hectare, ser apresentado na escala 
1:1.000 e ainda apresentar: 
 

 Todos os pontos do Levantamento na layer especifica; 

 Apresentar a triangulação; " 

 Apresentar o desenho final com curvas de nível de metro em metro; 

 Apresentar todas as linhas no layer específico, exemplo: 
1 meio fio -Iayer = meio fio; 
2 Cerca - layer = cerca; 
3 Muro - layer = muro e etc .. 
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1.1.4.3.3-  PRECISÕES A SEREM ADOTADAS: 
Os serviços deverão ser realizados em conformidade com as normas vigentes: NBR 13133- 
Execução de Levantamento Topográfico, NBR 14.166 - Rede de Referência Cadastral 
Municipal, Especificações e Normas Gerais para Levantamento Geodésico. Resolução PR n° 
22 (21/07/1983), Especificações e Normas Gerais para Levantamento GPS: Versão Preliminar. 
Resolução PR n° 05 e Levantamento aerofotogramétrico com precisão GDS de 5cm por pixel; 
 
2-  REGIME LEGAL/NORMATIVO: 
2.1- Esta licitação reger-se-á pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666/93, Lei 
Complementar 123/2006, Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n° 8727/2012,  demais normas 
pertinentes, pelas condições estabelecidas nesta Carta Convite e no Decreto 9.310/2018. 
2.1.1- Acrescenta-se às obrigações da CONTRATADA/produtos, contidos nesta Carta Convite, 
aqueles contidos no Decreto 9.310/2018, especialmente em no Capítulo III – Seção II – “Do 
levantamento topográfico georreferenciado”.  
 
2.2- BENEFÍCIOS ASSEGURADOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE: 
O fornecedor que desejar obter os benefícios concedidos pela Lei Complementar n.º 123/06, 
disciplinados pelo Decreto Estadual n.º 44.630/07, deverão obedecer as normas impostas pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, quando do seu cadastramento no 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEF. 
 
2.2.1- Os benefícios preceituados pela Lei Complementar 123/2006 às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente serão concedidos se, na data da licitação, o licitante 
estiver inscrito no GAGEF como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.  
Portanto, deverá o licitante estar cadastrado no CAGEF com o Porte de ME ou EPP para obter 
os benefícios dispostos na Lei Complementar 123/2006. 
 
2.2.2- É responsabilidade do licitante manter seus dados atualizados no CAGEF. 
 
3- PARTICIPAÇÃO: 
3.1- Poderão participar desta licitação: 
a- as empresas convidadas; 
b- as demais empresas com o Certificado de Registro de Cadastro - CRC em vigor na Cohab 
Minas, na categoria de CONSULTORIA – AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA: Levantamento 
Planialtimétrico Cadastral em Regularização Fundiária,  desde que manifestem seu interesse de 
participação nesta licitação até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega 
das propostas. 
b.1- A manifestação deverá ser entregue à Assessoria de Apoio à Licitação da Cohab Minas em  
sua sede, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II 
n° 4001 – Prédio Gerais – 14° andar. 
 
 
3.2- Estará impedida de participar desta licitação a empresa: 
3.2.1 – que se encontre sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
3.2.2 – que estiver suspensa para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
3.2.3- for declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal; 
3.2.4- enquadrada em quaisquer das condições estabelecidas no art. 9° da Lei Federal 
8.666/93; 
3.2.5 – que esteja constituídas sob a forma de consórcio. 
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3.3- É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação. 
 
3.4- Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital. 
 
3.5- O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 
 
3.6- A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
 
3.7- As dúvidas acerca deste edital deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitação 
da Cohab Minas, pelo endereço eletrônico cpl@cohab.mg.gov.br, em até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data para entrega dos envelopes. 
3.7.1- A Comissão remeterá as demandas ao setor competente para orientação, se for o caso. 

3.8- VISITA TÉCNICA 

3.8.1- Haverá visita técnica obrigatória ao local onde serão executados os serviços objeto desta  

Licitação. 

3.8.1.1- O representante da Cohab Minas estará no local, horários e data abaixo para conduzir 

os interessados ao local onde será prestado o serviço, no entanto, É FACULTADO AO(S) 

PROPONENTE(S) REALIZAR A VISITA EM DATA QUE LHE CONVIER, SEM A PRESENÇA 

DO REPRESENTE DA COHAB MINAS, NÃO CABENDO AO LICITANTE  RECLAMAÇÕES 

POSTERIORES RELATIVAS AO DESCONHECIMENTO DO LOCAL, SUAS  CONDIÇÕES, 

SITUAÇÃO, ACESSOS. 

 

3.8.2- A empresa interessada deverá  vistoriar o local onde serão executados os serviços objeto 

deste edital, na data e horário acima indicados,  visando, inclusive,  o dimensionamento das 

instalações necessárias, cujos custos são de responsabilidade da Contratada. 
 

4- ORÇAMENTO DA COHAB MINAS 

O serviço objeto desta licitação está orçado pela Cohab Minas em R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais).  

 
 
 

DATA Dia 26 (vinte e seis) de março de 2018. 

HORÁRIO Às 09h00min e às 14h00min  
O interessado poderá optar por um dos horários acima 

LOCAL. No Escritório da Cohab Minas, localizado no município de Uberlândia/MG, 
na Av. Getúlio Vargas, 744 – Bairro Martins  
Telefones do Escritório: (34) 3238-8413 ou 3255-8753 
 
Tendo em vista que o Assentamento do Glória, onde serão 
executados os serviços, é muito extenso e não há como indicar 
endereço exato neste local, a Cohab Minas optou por estabelecer o 
ponto de encontro com os interessados em seu  Escritório no 
endereço acima. O representante da Cohab Minas estará, nos 
horários acima, disponível para conduzir os interessados ao local 
onde serão executdos os trabalhos e prestar os esclarecimentos 
necessários.  
 

mailto:cpl@cohab.mg.gov.br
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5- ENVELOPES: 
O licitante deverá entregar, à Comissão Permanente de Licitação da Cohab Minas, até o dia 28 
(vinte e oito) de  março de 2018, até às 10:00  (dez) horas, na sede da Cohab Minas - Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves – Prédio Gerais – 14º andar -  Rodovia Papa João 
Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG,  o envelope contendo a 
PROPOSTA, em envelope lacrado, devendo expressar em sua parte externa a razão social do 
licitante, o número desta licitação (CV 001/2018) e o título PROPOSTA. 
 
5.1-Quando da entrega do envelope, o licitante receberá o comprovante de sua entrega. 
 
5.2-  Somente será aceita reclamação sobre possível extravio de envelope mediante o 
comprovante de sua entrega, assinado por representante da Assessoria de Apoio à Licitação da 
Cohab Minas. 
 
5.3- Os envelopes somente poderão ser entregues no local, data e horário acima indicados para 
o seu recebimento. 
 
5.4- CONTEÚDO DA PROPOSTA: 
O envelope contendo a PROPOSTA deverá conter: 
a- a Carta Proposta, devendo ser apresentada de conformidade com o modelo contido nesta 
Carta Convite– MODELO 1. 
 
6 - DO JULGAMENTO 
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO. 
 
7- RECURSO ADMINISTRATIVO 
7.1- É admissível na fase pertinente da licitação a interposição de recurso, dirigido ao 
Presidente   da  Cohab Minas, entregue e  interposto   perante   a   Comissão Permanente de 
Licitação da Cohab Minas, por escrito, em sua sede, na Cidade Administrativa Presidente 
Tancredo Neves,  14º  andar  do Prédio Gerais, Rodovia Papa João Paulo II n° 4001 - Bairro 
Serra Verde -  Belo Horizonte/MG, registradas  a  data  e  hora  de seu recebimento, mediante 
protocolo por membro da Comissão, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da intimação do ato. 
 
7.2- Os recursos apresentados em local diverso não serão considerados. 
 
8- ABERTURA DOS ENVELOPES/PROCEDIMENTO/JULGAMENTO: 
No dia, hora e local designados para a abertura dos envelopes, em sessão pública,  proceder-
se-á a abertura dos envelopes contendo as propostas, devendo o representante de cada 
licitante estar munido do respectivo credenciamento, conforme modelo contido neste edital 
MODELO 2. 
 
8.1- Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome do licitante, tão 
somente seu dirigente, preposto ou procurador, os dois últimos credenciados, conforme modelo 
contido neste edital – MODELO 2. 
 
8.2- Procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas, serão desclassificadas, 
inicialmente, as propostas:  
 
8.2.1- cujo valor global ultrapasse o valor orçado pela Cohab Minas para execução do serviço 
objeto desta licitação. 
 
8.2.2- que não atendam as condições estipuladas neste edital; 
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8.2.3- que apresentem preços manifestamente inexequíveis, ou seja, as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento)  do menor dos seguintes valores: 
a- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

orçado pela Cohab Minas ou 
b- valor orçado pela Cohab Minas. 
 
8.2.4- No caso de empate entre duas ou mais propostas, proceder-se-á a orteio público para a 
classificação das mesmas, obedecido, ainda, o tratamento diferenciado concedido pela Lei 
Complementar 123/2006. 
 
8.3- À Comissão Permanente de Licitação compete consignar em ata a síntese dos fatos 
ocorridos e pronunciados na sessão pública. 
 
8.4-  Após a declaração do resultado desta licitação, o vencedor deverá, no prazo  máximo de  
2 (dois) dias úteis  contados  a   partir da divulgação deste resultado, apresentar os documentos 
abaixo para elaboração do contrato: 
8.4.1 - Contrato social com poderes de representação. 
8.4.2- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ. 
8.4.3-  Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
8.4.4- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, se for o 
caso. 
8.4.5- Declaração de responsabilidade trabalhista - MODELO 3; 
8.4.6- Relação com a qualificação de todos os sócios, o responsável pela área de pessoal da 
sociedade e o contador responsável pela escrituração da sociedade – MODELO 4. 
 
8.5- A Cohab Minas se reserva ao direito de, por despacho fundamentado da Diretoria 
Executiva, e sem que caiba, em qualquer dos casos, aos licitantes, direito à indenização: 
a- revogar a licitação, em razão de interesse público; 
b- anular o procedimento em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; 
c- homologar a licitação. 
 
9– PRAZO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL: 
9.1- O prazo de entrega dos produtos discriminados neste instrumento convocatório é de 60 
(sessenta) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço.  
 
9.2- O prazo de vigência contratual corresponderá ao prazo de execução dos serviços objeto 
desta Carta Convite, acrescido de 90 (noventa) dias, considerando que o prazo contratual será 
contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço. No caso de prorrogação do prazo de 
vigência do contrato por quaisquer motivos, os noventa dias serão contados a partir do término 
do prazo da última prorrogação.   
 
9.3- Os produtos deverão ser entregues na sede da Cohab Minas – Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 14º andar, 
Bairro Serra Verde, BH/MG, CEP: 31630 – 901, à Gerência de Projetos a Cohab Minas - GPJ.  
 
9.4- PEÇAS INTEGRANTES DO  CONTRATO: 
Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição no instrumento 
respectivo, o edital de licitação e a proposta apresentada pela contratada.  
 
10- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: 
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Quando da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar à 
CONTRATANTE o recolhimento da Garantia do cumprimento do contrato, nas condições 
abaixo: 
 
10.1- A garantia de cumprimento do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, deverá ser depositada, preferencialmente na modalidade de seguro garantia e 
entregue à Gerência de Controladoria da Cohab Minas. 

 

10.2- Será exigida garantia adicional, se for o caso, de acordo com o que prevê o § 2 do art. 48 
da Lei 8.666/93. 
10.2.1- A garantia adicional mencionada acima ou o resíduo que houver será devolvida após o 
recebimento definitivo do serviço objeto desta Carta Convite pela Cohab Minas. 
 
10.3- Caso a garantia seja efetuada em fiança bancária ou seguro garantia, o prazo de validade 
da mesma deverá ser de, no mínimo, aquele da duração da execução do serviço, acrescido de 
metade desse período. 
 
10.4- A garantia poderá ser feita em: 
a- caução em dinheiro (depósito bancário em favor da Cohab Minas)  
b- fiança bancária; ou 
c- seguro-garantia, quitado à vista. 
 
10.5- O valor caucionado responderá pelas multas porventura aplicadas à contratada e 
prejuízos causados à Cohab Minas em decorrência de inadimplemento, tais como, infração 
contratual, trabalhista, tributária, previdenciária, contra terceiros, contra a municipalidade ou de 
ação de omissão, dolosa ou culposa por parte da Contratada. 
 
10.6 - Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia prestada ser-lhe-á devolvida após a 
execução do contrato. 
10.6.1- A garantia será devolvida mediante solicitação formal pela contratada à Cohab Minas.  
 
10.7-  Caso haja prorrogação do prazo contratual, automaticamente, o contratado deverá 
prorrogar o prazo de validade do seguro e da garantia do cumprimento do contrato, pelo mesmo 
prazo. Somente haverá pagamento após o cumprimento dessa exigência. 
 
10.8 – A garantia e o seguro terão seus valores atualizados nas mesmas condições do contrato.  
 
11- PAGAMENTO: 
11.1- O pagamento decorrente desta licitação será feito pela Cohab Minas, com recursos do 
fundo especial, que será instituído “sob gestão da Cohab Minas, para recolhimento de recursos 
financeiros destinados a auxiliar o custeio das despesas para implantação da infraestrutura 
essencial e construção dos equipamentos públicos do núcleo urbano informal consolidado  na 
área do triângulo do Glória”, conforme estabelece o item 3.2.6 do Termo de Compromisso 
assinado em 14 de dezembro de 2017, pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia/MG, Estado de Minas Gerais, 
Cohab Minas, Município de Uberlândia/MG, Associação de Moradores do Bairro Élisson Prieto 
e Defensoria Pública da União. 
 
11.2- O pagamento pela prestação dos serviços objeto desta Carta Convite será realizado em 
três parcelas, da seguinte forma: 
 
I – 30% (trinta por cento) pela entrega de um plano de trabalho e plano de voo, no prazo de 5 
(cinco)  dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.  
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II – 40% (quarenta por cento) pela entrega da poligonal de delimitação do terreno do 
parcelamento, com sua descrição topográfica e coordenadas UTM dos pontos de inflexão, 
medidas da área total e do perímetro, inclusive com o Memorial Descritivo, mais os itens abaixo 
relacionados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. 
 
Ver detalhamento dos itens abaixo no item 1.1 – “PRODUTOS” desta Carta Convite:  
- Georreferenciamento GPS e  
- Levantamento Aerofotogramétrico.  
 
III – 30% (trinta por cento) pela entrega final de todos os produtos, e sua aprovação pela 
contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço. 
 
11.3- O pagamento ocorrerá mediante apresentação dos documentos abaixo, quando for o 
caso: 
a- cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; 
b- cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social (GPS específica), quitada e recolhida 
na matrícula. 
c- cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência 
devidamente quitada. 
d- Declaração de regularidade fiscal e contábil (declaração do contabilista). 
e- Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.e Certificado 
de Regularidade do FGTS, sempre que vencido o prazo de validade. 
f- Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho. 
g- Apresentação do Livro de Registro de Empregados – Original - para autenticação pela Cohab 
Minas ou Cópia autenticada da(s) Fichas de Registro de Empregados, se for o caso. 
h- Atestado de Saúde Ocupacional  - ASO, comprovando a realização de exames médicos 
(admissionais), se for o caso. 
i- Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime Pis/Pasep. 
j- Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas 
trabalhadas, normais e extraordinárias. 
k- Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se 
o serviço assim o exigir. 
l- garantia do cumprimento do contrato, de 5% do valor contratual. 
m- Apresentação de guia paga referente ao ISSQN do período. Não será necessária a 
apresentação da guia paga se houver Lei Municipal que conceda isenção tributária a 
CONTRATADA. Neste caso deverá a CONTRATADA apresentar cópia da Lei Municipal.  
n- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – Lei Federal  12.440/2011. 
 
11.4- No caso de falhas nos serviços contratados, a contratada deverá providenciar sua 
correção, para nova verificação/aprovação. 
 
11.5- Reserva-se a Cohab Minas ao direito de descontar da garantia do cumprimento do 
contrato ou das faturas quaisquer débitos da contratada. 
 
11.6- Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade contratual. 
 
10.7- REAJUSTAMNETO  
O valor proposto será fixo e irreajustável. 
 
11.8- DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CONTRATANTE: 
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11.8.1 – Serão retidos e recolhidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA, em razão desta 
Carta Convite, em nome da CONTRATADA, os valores de tributos e quaisquer valores impostos 
por normas específicas pertinentes. 
 
11.8.2 – Para fins do disposto no item anterior a CONTRATADA deverá individualizar nas suas 
faturas os valores referentes à prestação de serviços, materiais e equipamentos utilizados. 
 
11.8.3 – A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento dos percentuais, alíquotas, fato 
gerador, base de cálculo e demais critérios referentes às retenções exigidas. 
 
11.8.4 - As retenções somente deixarão de ser feitas, enquanto exigíveis, mediante 
apresentação de decisão judicial específica – liminar ou decisão definitiva – em favor da 
CONTRATADA, autorizando a não retenção ou reconhecendo sua não obrigatoriedade.  
 
11.8.5 – Caso não ocorra a isenção do ISSQN à CONTRATADA, pelo Município onde se 
localiza o serviço objeto desta Carta Convite, deverá a CONTRATADA, no prazo de 24 horas da 
ocorrência do fato gerador, comunicar por escrito à CONTRATANTE, que tomará as 
providências cabíveis. 
 
12 –EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRIGAÇÕES  
12.1 – A CONTRATADA deverá prover os serviços de todos os materiais, equipamentos e 
pessoal suficientes à execução dos serviços objeto desta Carta Convite.  
 
12.2 – A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções no serviço contratado.  
 
12.3 – Caso a CONTRATANTE considere inconveniente a permanência de qualquer 
empregado da CONTRATADA no local onde serão executados os serviços, deverá a 
CONTRATADA imediatamente substituí-lo. 
 
12.4 – A CONTRATADA manterá a frente dos trabalhos a equipe técnica responsável, sempre 
liderada por profissional legalmente habilitado e qualificado, com capacidade e poderes 
bastantes para representá-la perante à Fiscalização da CONTRATANTE, para resolver 
problemas referentes os serviços objeto desta Carta Convite. 
 
12.5 – A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto contratual rigorosamente de acordo com 
as normas legais e especificações do serviço contidas nesta Carta Convite.  
 
12.6– Manterá a CONTRATADA, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas no Convite CV 001/2018  e na 
Lei 8.666/93. 
 
12.7-  DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
12.7.1 – A CONTRATADA deverá aplicar rigorosamente as normas e instrumentos coletivos do 
trabalho aos seus empregados. 
 
12.8-  DAS RESPONSABILIDADES 
12.8.1 – Assumirá a CONTRATADA, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva 
responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes 
e mortes, em conseqüência de falhas na execução do serviço contratado, decorrentes de culpa 
ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 
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12.8.2 – A CONTRATADA responsabilizar-se-á, ainda, pelo pagamento de encargos fiscais, 
tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação, bem como pelo registro do 
contrato no CREA/MG.  
 
12.8.3- A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos no 
inciso anterior não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com a CONTRATANTE. 
 
12.8.4- RESSARCIMENTO Á CONTRATANTE 
A CONTRATADA deverá ressarcir a CONTRATANTE quaisquer pagamentos feitos a terceiros 
ou a autoridades federais, estaduais ou municipais, decorrentes de responsabilidade subsidiária 
ou solidária da CONTRATANTE, em razão da não observância pela CONTRATADA das 
respectivas obrigações relativas a encargos sociais, bem como ao não pagamento de tributos, 
direitos trabalhistas, que sejam atribuíveis a CONTRATADA. 
 
12.8.5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
As obrigações da CONTRATADA prevalecerão inclusive após o término do contrato, caso em 
que a CONTRATANTE poderá utilizar-se da garantia efetuada, de quaisquer outros créditos da 
CONTRATADA prante a CONTRATANTE ou  mesmo  recorrer à esfera judicial e propor à 
autoridade competente a inclusão da CONTRATADA no “Cadastro de Fornecedores Impedidos 
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual” 
 
12.8.6- AÇÕES JUDICIAIS   
12.8.6.1- Sempre que a CONTRATANTE for citada para participar do polo passivo de ação, 
cuja responsabilidade seja da CONTRATADA, esta pagará ao procurador indicado pela 
CONTRATANTE, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, 
com honorários mínimos de R$500,00 (quinhentos reais), além de reembolsar a 
CONTRATANTE pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação, caso a ação 
ocorra em Comarca/Vara do interior do Estado. 
 
12.8.6.2 O valor dos honorários e despesas devidos poderá ser deduzido dos créditos de 
.qualquer natureza da CONTRATADA junto a CONTRATANTE, pelo que a CONTRATADA ao 
assinar o contrato estará automaticamente autorizando a CONTRATANTE  a efetuar o 
pagamento devido em seu nome. 
 
12.8.6.3- Estas obrigações da CONTRATADA prevalecerão, inclusive, após o término do 
contrato, caso em que a CONTRATANTE poderá utilizar-se da garantia efetuada,  de qualquer 
outros créditos da CONTRATADA junto à CONTRATANTE ou mesmo recorrer à esfera judicial 
e propor à autoridade competente a inclusão da CONTRATADA no “Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual”, após o devido 
processo administrativo punitivo. 
 
13-  FISCALIZAÇÃO:  
13.1- A fiscalização dos serviços executados pela CONTRATADA será feita pela 
CONTRATANTE, através de seus serviços próprios de engenharia, devendo a CONTRATADA 
facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos fiscais.  
 
13.2 – A CONTRATADA obriga-se a:  
13.2.1- Permitir e facilitar a inspeção e fiscalização do serviço objeto desta Carta Convite, pela 
CONTRATANTE, prestando informações e esclarecimentos solicitados. 
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13.2.2- Participar à Fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato 
ou condição que  possa atrasar  ou  impedir a  conclusão do serviço, no todo ou em parte,  
indicando as medidas para corrigir a situação. 

 
13.2.3 - Comunicar à Fiscalização, por escrito, sem prejuízo de suas responsabilidades, 
qualquer  anormalidade  verificada  durante  a  execução  dos   trabalhos,  denunciando,  
inclusive, qualquer fato que possa resultar risco ou comprometer a qualidade dos mesmos.                                   
 
13.2.4 - Os fiscais terão amplos poderes para, mediante instruções por escrito: 
a- exigir da Contratada a imediata retirada de profissionais que embaracem a fiscalização, não 
atendam a seus pedidos ou cuja permanência seja considerada inconveniente; 
 
b- sustar quaisquer serviços executados em desacordo com a boa técnica, e exigir a reparação 
por conta da CONTRATADA;  
 
c- exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e 
controle dos serviços. 
 
d- Averiguar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações contratuais e legais. 
 
14- CESSÃO DO CONTRATO, SUBCONTRATAÇÃO E EMPREITADA:  
14.1- A Contratada não poderá ceder o objeto desta Carta Convite. No caso de subcontratação 
de serviço (s) que compõe (m) o objeto deste instrumento convocatório, esta dependerá de 
prévia autorização da CONTRATANTE e de forma expressa manifestada após o 
reconhecimento da ocorrência de motivo justificado, responsabilizando-se a contratada pela 
execução satisfatória dos serviços correspondentes. 
 
14.2- Se a CONTRATANTE for chamada para responder em juízo, de forma subsidiária ou 
solidária, qualquer ação movida contra eventual subempreiteira ou fornecedor contratado em 
desacordo com esta cláusula, igualmente será retida a garantia até que sejam regularizados os 
processos. 
 
15 – RESCISÃO: 
15.1- O contrato poderá ser rescindido, de acordo com o que prevê a Lei Federal 8.666/93, bem 
como, atraso do serviço objeto desta Carta Convite, por mais de 15 (quinze) dias, por culpa da 
CONTRATATA. 
 
15.2- Formalizada a rescisão do contrato por meio de comunicação à CONTRATADA, esta se 
obriga a desocupar, imediatamente, o local onde será executado o serviço objeto desta Carta 
Convite, deixando-o inteiramente desembaraçado, não criando obstáculos de qualquer 
natureza. 
 
15.2.1 – A não desocupação imediata, ela CONTRATADA, do local de execução do serviço,  
sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa diária, até a data do efetivo adimplemento, 
de 0,3% (três décimos por cento), calculado a base de juros compostos, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas neste edital e na Lei 8666/93. O período de atraso será contado 
em dias corridos. Esta multa fica limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação 
não cumprida.                       
 
15.3 – Ocorrendo a rescisão contratual a CONTRATANTE pagará os serviços executados, 
aceitos pelo Fiscal, deduzindo os créditos em seu favor (prejuízos, multas, etc.). 
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15.3.1 – Os valores somente serão pagos após a desocupação do local de execução do serviço 
objeto desta Carta Convite; apresentação à CONTRATANTE da baixa nas Carteiras de 
Trabalho dos empregados dos serviços objeto desta Carta Convite. 
 
15.4 – RESCISÃO - INDEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO: 
15.4.1- A critério da CONTRATANTE, acarretam a rescisão do contrato, independente de ação, 
notificação ou interpelação judicial, em qualquer das seguintes hipóteses: 
a) caso seja cometida qualquer fraude ou infração pela CONTRATADA; 
b) pela reiteração de impugnações feitas pelo fiscal ou pela própria CONTRATANTE, ficar 
evidenciada a má-fé da CONTRATADA; 
c) se a CONTRATADA reincidir em faltas já punidas; 
d) em razão da conveniência do serviço público, devidamente comprovada; 
e) se a CONTRATADA incorrer em falência ou recuperação judicial; 
f) se a CONTRATADA ceder, subcontratar ou subempreitar o objeto contratual, total ou 
parcialmente, sem prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 
g) atraso do serviço objeto desta Carta Convite, por mais de 15 dias, por culpa da 
CONTRATADA. 
 
15.4.2 – A rescisão se dará de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X, e XVII, do artigo 78, da Lei 8666/93. 
 
15.4.3- PERDA DA GARANTIA: 
No caso de rescisão contratual por inadimplemento da contratada, será imediatamente 
acionada a garantia contratual para sanar possíveis prejuízos acarretados à Cohab Minas, 
independentemente da aplicação de outras sanções podendo, ainda, reter créditos decorrentes 
do contrato e promover a cobrança judicial por perdas e danos. 
 
16- INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL: 
16.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, discricionariamente, as seguintes sanções: 
 
16.1.1 – Advertência 
 
16.1.2 – Multas: 
a – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
b – Multa de 10% sobre o valor global deste contrato, no caso de inexecução total do mesmo. 
b.1 – Neste caso a garantia do cumprimento do contrato não será devolvida a CONTRATADA. 
c – Multa correspondente a diferença do valor total porventura resultante de nova contratação e 
o valor total que seria pago à CONTRATADA inadimplente. 
d– As multas serão cobradas administrativamente, garantido o contraditório e a ampla defesa, 
podendo ser descontadas de créditos de qualquer natureza da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, da garantia prestada, ou quando for o caso judicialmente. 
e – O prazo para pagamento das multas será de 30 dias corridos, contados  da data do 
recebimento da intimação via postal ou do mandado de intimação devidamente cumprido. 
f – O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, 
sujeitá-la-á, também as penalidades previstas nos artigos 86 e 88 da Lei 8666/93.  
g- A CONTRATADA deverá comunicar e justificar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
atraso previsto em relação aos prazos definidos no contrato, bem como a previsão de novos 
prazos. A comunicação deverá ser feita à CONTRATANTE que analisará e emitirá sua 
concordância ou discordância com os novos prazos. Se a justificativa for aceita, a multa não 
será cobrada e o novo prazo acertado mediante aditivo contratual, que passará a valer para 
todos os efeitos. 
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16.1.3– SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO: 
A penalidade de “suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar  
com a administração” será aplicada à contratada, principalmente, quando: 
I – emitir declaração falsa; 
II – deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
III – ensejar o retardamento da execução do objeto; 
IV – não mantiver a proposta; 
V – falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato; 
VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
VII – fornecer produtos ou executar os serviços em desconformidade com o especificado; 
VIII – não substituir ou refazer, no prazo estipulado, os produtos ou serviços recusados pela 

COHAB; ou 
IX – descumprir os prazos e as condições contratuais. 
 
16.1.4-  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
 A penalidade de “declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública” será aplicada nos casos em que a Cohab Minas, após análise dos fatos, constatar que 
a contratada praticou falta grave.  
 
16.1.4.1- A punição definida acima perdurará enquanto houver os motivos determinantes de 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que  será  concedida  sempre que a contratada  
ressarcir a Cohab Minas pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo previsto Na Lei 
nº. 8.666/93. 
 
16.2- As sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da Lei nº 
8.666/1993. 
 
16.3 - Na aplicação das sanções acima serão admitidos os recursos previstos em lei, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.4- Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades. 
 
16.5- Além das sanções acima citadas, a contratada ficará sujeita ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro da Cohab Minas. 
 
17- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
17.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela 
CONTRATANTE:  
 
17.1.1 - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos.  
 
17.1.2 - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pelo contrato e pela Lei 8.666/93. 
 
17.2 – Poderá, ainda, o contrato ser alterado, por acordo das partes: 
17.2.1 – Quando conveniente a substituição da garantia. 
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17.2.2 - Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários. 
 
17.3 - Os meios de prova de ocorrência de força maior ou caso fortuito serão aqueles declarados 
por entidades Públicas ou Órgãos Governamentais, ou constantes de publicação ou notícia na qual 
esteja confirmada a declaração de força maior ou caso fortuito através dos meios disponíveis, tais 
como jornal, revista ou em certificado emitido por uma companhia de seguro. 
 
17.4 – Acontecimentos relativos à álea ordinária ou empresarial - risco que todo empresário corre 
como resultado da própria flutuação do mercado – sendo previsíveis, serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
18- DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18.1- Os casos omissos e não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão 
Permanente de Licitação da Cohab Minas. 
 
18.2- A Cohab Minas poderá, a qualquer época, proceder as diligências que julgar necessárias 
para o julgamento desta licitação, podendo, para tanto, exigir documentos e informações 
complementares, atinentes a esta licitação. 
 
18.3- A Cohab Minas se reserva ao direito de contratar com outras empresas, simultaneamente 
e no mesmo local, a execução de serviços distintos dos abrangidos nesta licitação. 
 
 18.4  - As normas que disciplinam esta licitação serão interpretadas pela Cohab Minas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público e o interesse 
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.   
 
 

 
 

Licitações 2018./UBERLÂNDIA – GLÓRIA 
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MODELO 1   
CARTA PROPOSTA  

 
Local e data 
(a data deverá coincidir com a marcada neste edital para entrega das propostas). 

 
COHAB-MG 
At. Comissão Permanente de Licitação 
BELO HORIZONTE/MG 
 
REF.:  CONVITE CV 001/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Encaminhamos nossa proposta referente ao Convite nº CV 001/2018, para a execução dos 
serviços de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado 
(LVPAC) de área de aproximadamente 70 ha (setenta hectares), denominada Ocupação do 
Glória, localizado no município de Uberlândia/MG, para fins de Regularização Fundiária. 
 
O valor global de nossa proposta é de R$...................(.......................................................... 
....................................................), incluídas todas as despesas incidentes direta ou 
indiretamente à perfeita execução do objeto desta licitação. 
 
Declaramos que visitamos o local onde será executado o serviço objeto da Carta Convite 
CV 001/2018, estando ciente de sua localização, suas condições, situação, acessos, o 
dimensionamento das instalações necessárias, cujos custos serão de responsabilidade de 
nossa empresa e que recebemos da Cohab Minas todas as informações necessárias ao 
preparo de nossa proposta. 
 

Declaramos, ainda,  para fins do disposto no inc. V do art 27 da Lei n 8.666 de 21 de julho 
de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 
dezesseis anos. 
 
(OBS.: caso seja necessário completar com a ressalva: 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz) 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
Declaramos, ainda, que estamos cientes e aceitamos todas as condições do Convite nº  CV 
001/2018 
 
Atenciosamente, 
 
_______________________________________________________________ 
 RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
 
_________________________________________________ 
NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 
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MODELO 2 
 
 

(Local e data) 
 
 
 
COHAB-MG 
At. Comissão Permanente de Licitação 
BELO HORIZONTE - MG 
 
 
 

REF.: CONVITE N CV 001/2018 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos o Sr.........................................................., portador da Cédula de Identidade 
............................, a quem credenciamos como nosso bastante representante no ato de 
abertura dos envelopes da licitação nº CV 001/2018, para a execução dos serviços de  
Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado (LVPAC) de área de 
aproximadamente 70 ha, ocupada pelo Assentamento do Glória, localizado no município de 
Uberlândia/MG, para fins de Regularização Fundiária, outorgando-lhe amplos poderes para 
decidir sobre quaisquer questões que envolvam nosso interesse no referido ato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
_______________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
 
 
 
_______________________________________________________ 
NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 
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MODELO 3 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 
(A ser apresentada somente pelo licitante vencedor ) 

 

 
 
 
Local e data 
 
Cohab Minas 
At. Comissão Permanente de Licitação 
BELO HORIZONTE/MG 
 
REF.:  CONVITE CV 001/2018. 
 
Prezados Senhores, 
 
Os sócios da sociedade empresária ..................... declaram conhecer o artigo 71 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e os efeitos obrigacionais da Súmula 331-IV do TST em relação à mão 
de obra empregada no objeto contratual. 
 
Diante da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, obrigam-se a defender 
permanentemente a exclusão da COHAB-MG de qualquer processo que lhe seja movido 
com fundamento na citada Súmula e a pagar integralmente as execuções ou os acordos 
que sejam finalizados, ficando desde já cientes de que poderão responder com seus bens 
particulares nos casos permitidos pela lei civil. 
 
SÚMULA 331 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, 
salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 
administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de 
conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem 
também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). 

 
 
 
Belo Horizonte, . 
 
 
NOME/ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS DA CONTRATADA 
 
 
 
 
 

ESTE MODELO DEVERÁ SER COPIADO 
EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 
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MODELO 4 
 

 (A ser apresentada somente pelo licitante vencedor)  
 

 

 

 
 
Local e data 
 
Cohab Minas 
At. Comissão Permanente de Licitação 
BELO HORIZONTE/MG 
 
REF.:  CONVITE CV 001/2018. 
 
Prezados Senhores, 

 
Estamos remetendo a relação dos sócios, do responsável pela área de pessoal e contador 
responsável pela escrituração da sociedade: 
 
1- SÓCIOS: 
1.1- NOME COMPLETO: ______________________________________________ 
     CPF SOB O Nº: ___________________________________________________ 
     DOC DE IDENTIDADE Nº: __________________________________________ 
     PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: _________________ 
     ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ______________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) __________   
     TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________    

 
1.2- NOME COMPLETO: ______________________________________________ 
     CPF SOB O Nº: ___________________________________________________ 
     DOC DE IDENTIDADE Nº: __________________________________________ 
     PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: _________________ 
     ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ______________________________ 
    ________________________________________________________________ 
    TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) __________   
     TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________    
... 
 
2- RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE PESSOAL DA SOCIEDADE 
NOME COMPLETO: ______________________________________________ 
CPF SOB O Nº: ___________________________________________________ 
DOC DE IDENTIDADE Nº: __________________________________________ 
 PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: _________________ 
 ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ______________________________ 
  ________________________________________________________________ 
TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) ____________   
 TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________   

ESTE MODELO DEVERÁ SER COPIADO 
EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 
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3- CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO DA SOCIEDADE 
NOME COMPLETO: ______________________________________________ 
CPF SOB O Nº: ___________________________________________________ 
DOC DE IDENTIDADE Nº: __________________________________________ 
 PROFISSÃO: _____________________  ESTADO CIVIL: _________________ 
 ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ______________________________ 
  ________________________________________________________________ 
TELEFONE RESIDENCIAL (____)___________ CELULAR: (____) ____________   
 TELEFONE COMERCIAL: (_____) _______________________   
 

 
 
Belo Horizonte,  
 
 
NOME/ASSINATURA D REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
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ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE EMPREITADA ENTRE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS – COHAB MINAS E A .............................. – LICITAÇÃO N° ............................ 
 
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas, sociedade anônima de 
economia mista, com sede em Belo Horizonte, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 
– Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro Serra Verde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.161.837/0001-15, neste ato denominada CONTRATANTE, representada por seu Presidente, 
(qualificação), e por seu Diretor ..........    . (qualificação) e a ......................................, (qualificação), 
neste ato denominada CONTRATADA, por seu representante ao final qualificado, ajustam a 
empreitada para execução de serviço, objeto deste Contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA 1ª – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
1.1 – Constituirão peças integrantes do contrato, independentemente de transcrição no instrumento 
respectivo, a Carta Convite CV 001/2018 e a proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO OBJETO  
2.1 – Constitui obrigação deste contrato a execução ...... 
 
CLÁUSULA 3ª – DA FISCALIZAÇÃO 
 
3.1 – A fiscalização do serviço executado pela CONTRATADA será feita pela CONTRATANTE, 
através de seus serviços próprios de engenharia ou terceirizados, devendo a CONTRATADA 
facilitar, de modo amplo e completo, a ação dos fiscais.   
 
CLÁUSULA 5ª – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 – A CONTRATADA deverá prover os serviços de todos os materiais, equipamentos e 
pessoal suficientes à execução dos serviços objeto desta Carta Convite.  
 
5.2 – A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções no serviço contratado.  
 
5.3 – Caso a CONTRATANTE considere inconveniente a permanência de qualquer empregado 
da CONTRATADA no local onde serão executados os serviços, deverá a CONTRATADA 
imediatamente substituí-lo. 
 
5.4 – A CONTRATADA manterá a frente dos trabalhos a equipe técnica responsável, sempre 
liderada por profissional legalmente habilitado e qualificado, com capacidade e poderes 
bastantes para representá-la perante à Fiscalização da CONTRATANTE, para resolver 
problemas referentes os serviços objeto desta Carta Convite. 
 
5.5 – A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto contratual rigorosamente de acordo com 
as normas legais e especificações do serviço contidas nesta Carta Convite.  
 
5.6– Manterá a CONTRATADA, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas nesta licitação para a contratação e 
na Lei 8.666/93. 
 



 

  

  

 

 

 

 

24 

 

 
 
CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

A CONTRATADA deverá aplicar rigorosamente as normas e instrumentos coletivos do trabalho 
aos seus empregados. 
 
CLÁUSULA 7ª – DAS AÇÕES JUDICIAIS 
7.1 – Sempre que a CONTRATANTE for citada para participar do pólo passivo de ação, cuja 
responsabilidade seja da CONTRATADA, esta pagará ao procurador indicado pela 
CONTRATANTE, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com 
honorários mínimos de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de reembolsar a CONTRATANTE pelas 
despesas de locomoção, hospedagem e alimentação, caso a ação ocorra em Comarca/Vara do 
interior do Estado. 
 
7.2 – O valor dos honorários e despesas devidos poderá ser deduzido dos créditos de qualquer 
natureza da CONTRATADA junto a CONTRATANTE, pelo que a CONTRATADA ao assinar o 
contrato estará automaticamente autorizando a CONTRATANTE a efetuar o pagamento devido em 
seu nome. 
 
7.3 – Estas obrigações da CONTRATADA prevalecerão, inclusive, após o término do contrato, caso 
em que a CONTRATANTE poderá utilizar-se da garantia efetuada, de qualquer outros créditos da 
CONTRATADA junto à CONTRATANTE ou mesmo recorrer à esfera judicial e propor à autoridade 
competente a inclusão da CONTRATADA no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual”, após o devido processo administrativo punitivo. 
 
 
CLÁUSULA 8ª – DAS RESPONSABILIDADES  

8.1 Assumirá a CONTRATADA, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva 
responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes 
e mortes, em conseqüência de falhas na execução do serviço contratado, decorrentes de culpa 
ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 
 
.8.2 – A CONTRATADA responsabilizar-se-á, ainda, pelo pagamento de encargos fiscais, 
tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação, bem como pelo registro do 
contrato no CREA/MG.  
 
.8.3- A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos no inciso 
anterior não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 9ª – DO RESSARCIMENTO À CONTRATANTE  
9.1 – A CONTRATADA deverá ressarcir a CONTRATANTE quaisquer pagamentos feitos a terceiros 
ou a autoridades federais, estaduais ou municipais, decorrentes responsabilidade subsidiária ou 
solidária da CONTRATANTE, em razão da não observância pela CONTRATADA das respectivas 
obrigações relativas a encargos sociais, bem como ao não pagamento de tributos, direitos 
trabalhistas, que sejam atribuíveis a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 10ª – DO PRAZO  

10.1- O prazo de entrega dos produtos discriminados neste instrumento convocatório é de 60 
(sessenta) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço.  
 
10.2- O prazo de vigência contratual corresponderá ao prazo de execução dos serviços objeto 
desta Carta Convite, acrescido de 90 (noventa) dias, considerando que o prazo contratual será 
contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço. No caso de prorrogação do prazo de 
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vigência do contrato por quaisquer motivos, os noventa dias serão contados a partir do término 
do prazo da última prorrogação.   
 
10.3- Os produtos deverão ser entregues na sede da Cohab Minas – Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 14º andar, 
Bairro Serra Verde, BH/MG, CEP: 31630 – 901, à Gerência de Projetos a Cohab Minas - GPJ.  
 
CLÁUSULA 11ª – DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO/SEGUROS  

Quando da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar à 
CONTRATANTE o recolhimento da Garantia do cumprimento do contrato, nas condições 
abaixo: 
 
11.1- A garantia de cumprimento do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, deverá ser depositada, preferencialmente na modalidade de seguro garantia e 
entregue à Gerência de Controladoria da Cohab Minas. 

 

11.2- Será exigida garantia adicional, se for o caso, de acordo com o que prevê o § 2 do art. 48 
da Lei 8.666/93. 
11.2.1- A garantia adicional mencionada acima ou o resíduo que houver será devolvida após o 
recebimento definitivo dos serviços objeto desta Carta Convite pela Cohab Minas. 
 
11.3- Caso a garantia seja efetuada em fiança bancária ou seguro garantia, o prazo de validade 
da mesma deverá ser de, no mínimo, aquele da duração da execução do serviço, acrescido de 
metade desse período. 
 
11.4- A garantia poderá ser feita em: 
a- caução em dinheiro (depósito bancário em favor da Cohab Minas)  
b- fiança bancária; ou 
d- seguro-garantia, quitado à vista. 
 
11.5- O valor caucionado responderá pelas multas porventura aplicadas à contratada e 
prejuízos causados à Cohab Minas em decorrência de inadimplemento, tais como, infração 
contratual, trabalhista, tributária, previdenciária, contra terceiros, contra a municipalidade ou de 
ação de omissão, dolosa ou culposa por parte da Contratada. 
 
11.6 - Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia prestada ser-lhe-á devolvida após a 
execução do contrato. 
10.6.1- A garantia será devolvida mediante solicitação formal pela contratada à Cohab Minas.  
 
11.7-  Caso haja prorrogação do prazo contratual, automaticamente, o contratado deverá 
prorrogar o prazo de validade do seguro e da garantia do cumprimento do contrato, pelo mesmo 
prazo. somente haverá pagamento após o cumprimento dessa exigência. 
 
11.8 – A garantia e o seguro terão seus valores atualizados nas mesmas condições do contrato.  
 
12ª – DO PREÇO  
O Valor global para e execução do serviço objeto deste contrato é de R$ 
........................(.....................................................).  
 
CLÁUSULA 13ª PAGAMENTO: 

13.1- O pagamento decorrente desta licitação será feito pela Cohab Minas, com recursos do 
fundo especial, que será instituído “sob gestão da Cohab Minas, para recolhimento de recursos 
financeiros destinados a auxiliar o custeio das despesas para implantação da infraestrutura 



 

  

  

 

 

 

 

26 

 

essencial e construção dos equipamentos públicos do núcleo urbano informal consolidado  na 
área do triângulo do Glória”, conforme estabelece o item 3.2.6 do Termo de Compromisso 
assinado em 14 de dezembro de 2017, pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia/MG, Estado de Minas Gerais, 
Cohab Minas, Município de Uberlândia/MG, Associação de Moradores do Bairro Élisson Prieto 
e Defensoria Pública da União. 
 
13.2- O pagamento pela prestação dos serviços objeto desta Carta Convite será realizado em 
três parcelas, da seguinte forma: 
 
I – 30% (trinta por cento) pela entrega de um plano de trabalho e plano de voo, no prazo de 5 
(cinco)  dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.  
 
II – 40% (quarenta por cento) pela entrega da poligonal de delimitação do terreno do 
parcelamento, com sua descrição topográfica e coordenadas UTM dos pontos de inflexão, 
medidas da área total e do perímetro, inclusive com o Memorial Descritivo, mais os itens abaixo 
relacionados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. 
 
Ver detalhamento dos itens abaixo no item 1.1 – “PRODUTOS” desta Carta Convite:  
- Georreferenciamento GPS e  
- Levantamento Aerofotogramétrico.  
 
III – 30% (trinta por cento) pela entrega final de todos os produtos, e sua aprovação pela 
contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço. 
 
13.3- O pagamento ocorrerá mediante apresentação dos documentos abaixo, quando for o 
caso: 
a- cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; 
b- cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social (GPS específica), quitada e recolhida 
na matrícula. 
c- cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência 
devidamente quitada. 
d- Declaração de regularidade fiscal e contábil (declaração do contabilista). 
e- Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.e Certificado 
de Regularidade do FGTS, sempre que vencido o prazo de validade. 
f- Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho. 
g- Apresentação do Livro de Registro de Empregados – Original - para autenticação pela Cohab 
Minas ou Cópia autenticada da(s) Fichas de Registro de Empregados, se for o caso. 
h- Atestado de Saúde Ocupacional  - ASO, comprovando a realização de exames médicos 
(admissionais), se for o caso. 
i- Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime Pis/Pasep. 
j- Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas 
trabalhadas, normais e extraordinárias. 
k- Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se 
o serviço assim o exigir. 
l- garantia do cumprimento do contrato, de 5% do valor contratual. 
m- Apresentação de guia paga referente ao ISSQN do período. Não será necessária a 
apresentação da guia paga se houver Lei Municipal que conceda isenção tributária a 
CONTRATADA. Neste caso deverá a CONTRATADA apresentar cópia da Lei Municipal.  
n- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – Lei Federal  12.440/2011. 
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13.4- No caso de falhas nos serviços contratados, a contratada deverá providenciar sua 
correção, para nova verificação/aprovação. 
 
13.5- Reserva-se a Cohab Minas ao direito de descontar da garantia do cumprimento do 
contrato ou das faturas quaisquer débitos da contratada. 
 
13.6- Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade contratual. 
 
CLÁUSULA 14ª – REAJUSTAMENTO: 

O valor proposto será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA 15ª – DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CONTRATANTE 

15.1 – Serão retidos e recolhidos dos pagamentos devidos à CONTRATADA, em razão desta 
Carta Convite, em nome da CONTRATADA, os valores de tributos e quaisquer valores impostos 
por normas específicas pertinentes. 
 
15.2 – Para fins do disposto no item anterior a CONTRATADA deverá individualizar nas suas 
faturas os valores referentes à prestação de serviços, materiais e equipamentos utilizados. 
 
15.3 – A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento dos percentuais, alíquotas, fato 
gerador, base de cálculo e demais critérios referentes às retenções exigidas. 
 
15.4 - As retenções somente deixarão de ser feitas, enquanto exigíveis, mediante apresentação 
de decisão judicial específica – liminar ou decisão definitiva – em favor da CONTRATADA, 
autorizando a não retenção ou reconhecendo sua não obrigatoriedade.  
 
15.5 – Caso não ocorra a isenção do ISSQN à CONTRATADA, pelo Município onde se localiza 
o serviço objeto desta Carta Convite, deverá a CONTRATADA, no prazo de 24 horas da 
ocorrência do fato gerador, comunicar por escrito à CONTRATANTE, que tomará as 
providências cabíveis. 
 
 
CLÁUSULA 16ª – DA CESSÃO DO CONTRATO, SUBCONTRATAÇÃO E EMPREITADA  
16.1- A Contratada não poderá ceder o objeto desta Carta Convite. No caso de subcontratação 
de serviço (s) que compõe (m) o objeto deste instrumento convocatório, esta dependerá de 
prévia autorização da CONTRATANTE e de forma expressa manifestada após o 
reconhecimento da ocorrência de motivo justificado, responsabilizando-se a contratada pela 
execução satisfatória dos serviços correspondentes. 
 
16.2- Se a CONTRATANTE for chamada para responder em juízo, de forma subsidiária ou 
solidária, qualquer ação movida contra eventual subempreiteira ou fornecedor contratado em 
desacordo com esta cláusula, igualmente será retida a garantia até que sejam regularizados os 
processos. 
 
CLÁUSULA 17ª – DA RESCISÃO 

17.1- O contrato poderá ser rescindido, de acordo com o que prevê a Lei Federal 8.666/93, bem 
como, atraso do serviço objeto desta Carta Convite, por mais de 15 (quinze) dias, por culpa da 
CONTRATATA. 
 
17.2- Formalizada a rescisão do contrato por meio de comunicação à CONTRATADA, esta se 
obriga a desocupar, imediatamente, o local onde será executado o serviço objeto desta Carta 
Convite, deixando-o inteiramente desembaraçado, não criando obstáculos de qualquer 
natureza. 
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17.2.1 – A não desocupação imediata, ela CONTRATADA, do local de execução do serviço,  
sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa diária, até a data do efetivo adimplemento, 
de 0,3% (três décimos por cento), calculado a base de juros compostos, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas neste edital e na Lei 8666/93. O período de atraso será contado 
em dias corridos. Esta multa fica limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação 
não cumprida.                       
 
17.3 – Ocorrendo a rescisão contratual a CONTRATANTE pagará os serviços executados, 
aceitos pelo Fiscal, deduzindo os créditos em seu favor (prejuízos, multas, etc.). 
 
17.3.1 – Os valores somente serão pagos após a desocupação do local de execução do 
serviço; apresentação à CONTRATANTE da baixa nas Carteiras de Trabalho dos empregados 
do serviço objeto desta Carta Convite. 
 
CLAUSULA 18ª – RESCISÃO – INDEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO 

18.1- A critério da CONTRATANTE, acarretam a rescisão do contrato, independente de ação, 
notificação ou interpelação judicial, em qualquer das seguintes hipóteses: 
a) caso seja cometida qualquer fraude ou infração pela CONTRATADA; 
b) pela reiteração de impugnações feitas pelo fiscal ou pela própria CONTRATANTE, ficar 
evidenciada a má-fé da CONTRATADA; 
c) se a CONTRATADA reincidir em faltas já punidas; 
d) em razão da conveniência do serviço público, devidamente comprovada; 
e) se a CONTRATADA incorrer em falência ou recuperação judicial; 
f) se a CONTRATADA ceder, subcontratar ou subempreitar o objeto contratual, total ou 
parcialmente, sem prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 
g) atraso dos serviços objeto deste contrato, por mais de 15 dias, por culpa da CONTRATADA. 
 
18.2 – A rescisão se dará de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X, e XVII, do artigo 78, da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA 19ª – PERDA DA GARANTIA 
No caso de rescisão contratual por inadimplemento da contratada, será imediatamente acionada a 
garantia contratual para sanar possíveis prejuízos acarretados à Cohab Minas, independentemente 
da aplicação de outras sanções podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato e promover a 
cobrança judicial por perdas e danos. 
 
 CLAUSULA 20ª – DA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL 

20.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, discricionariamente, as seguintes sanções: 
 
20.1.1 – Advertência 
 
20.1.2 – Multas: 
a – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
b – Multa de 10% sobre o valor global deste contrato, no caso de inexecução total do mesmo. 
b.1 – Neste caso a garantia do cumprimento do contrato não será devolvida a CONTRATADA. 
c – Multa correspondente a diferença do valor total porventura resultante de nova contratação e 
o valor total que seria pago à CONTRATADA inadimplente. 
d– As multas serão cobradas administrativamente, garantido o contraditório e a ampla defesa, 
podendo ser descontadas de créditos de qualquer natureza da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, da garantia prestada, ou quando for o caso judicialmente. 
e – O prazo para pagamento das multas será de 30 dias corridos, contados  da data do 
recebimento da intimação via postal ou do mandado de intimação devidamente cumprido. 
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f – O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, 
sujeitá-la-á, também as penalidades previstas nos artigos 86 e 88 da Lei 8666/93.  
g- A CONTRATADA deverá comunicar e justificar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
atraso previsto em relação aos prazos definidos no contrato, bem como a previsão de novos 
prazos. A comunicação deverá ser feita à CONTRATANTE que analisará e emitirá sua 
concordância ou discordância com os novos prazos. Se a justificativa for aceita, a multa não 
será cobrada e o novo prazo acertado mediante aditivo contratual, que passará a valer para 
todos os efeitos. 
 
20.2 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO: 
A penalidade de “suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com 
a administração” será aplicada à contratada, principalmente, quando: 
I – emitir declaração falsa; 
II – deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
III – ensejar o retardamento da execução do objeto; 
IV – não mantiver a proposta; 
V – falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato; 
VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
VII – fornecer produtos ou executar os serviços em desconformidade com o especificado; 
VIII – não substituir ou refazer, no prazo estipulado, os produtos ou serviços recusados pela 

COHAB; ou 
IX – descumprir os prazos e as condições contratuais. 
 
20.3 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
 A penalidade de “declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública” 
será aplicada nos casos em que a Cohab Minas, após análise dos fatos, constatar que a contratada 
praticou falta grave.  
 
20.4 – A punição definida acima perdurará enquanto houver os motivos determinantes de punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  
será  concedida  sempre que a contratada  
ressarcir a Cohab Minas pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo previsto Na Lei nº. 
8.666/93. 
 
20.5 – As sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da Lei nº 
8.666/1993. 
 
20.6 – Na aplicação das sanções acima serão admitidos os recursos previstos em lei, observando-
se o contraditório e a ampla defesa. 
 
20.7 – Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo 
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades. 
 
20.8 – Além das sanções acima citadas, a contratada ficará sujeita ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro da Cohab Minas. 
 
CLÁUSULA 21ª – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
21.1 – O objeto contratual será recebido provisoriamente e definitivamente pela Cohab Minas, nos 
termos da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA 22ª – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

22.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela 
CONTRATANTE:  
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22.1.1 - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos.  
 
22.1.2 - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pelo contrato e pela Lei 8.666/93. 
 
22.2 – Poderá, ainda, o contrato ser alterado, por acordo das partes: 
22.2.1 – Quando conveniente a substituição da garantia. 
22.2.2 - Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço objeto deste 
Contrato, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários. 
 
22.3 - Os meios de prova de ocorrência de força maior ou caso fortuito serão aqueles declarados 
por entidades Públicas ou Órgãos Governamentais, ou constantes de publicação ou notícia na qual 
esteja confirmada a declaração de força maior ou caso fortuito através dos meios disponíveis, tais 
como jornal, revista ou em certificado emitido por uma companhia de seguro. 
 
22.4 – Acontecimentos relativos à álea ordinária ou empresarial - risco que todo empresário corre 
como resultado da própria flutuação do mercado – sendo previsíveis, serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA 23ª – DO ENDEREÇO DE ELEIÇÃO 

23.1 – Fica o endereço da Contratada e de seus sócios administradores indicado no preâmbulo do 
presente contrato eleito como o local para citações, intimações e comunicações, sejam judiciais ou 
administrativas, destinadas à Contratada em todos os assuntos e eventuais notificações e processos 
judiciais decorrentes desse contrato, sendo o envio ou a tentativa de entrega nos referidos 
endereços suficiente para a validade do ato.  
 
23.2 – Indica a Contratada o endereço eletrônico indicado na alínea “a” abaixo, o qual poderá ser 
utilizado, a critério da Contratante como meio hábil a promover citações, notificações e 
comunicações de qualquer processo, ato ou ação judicial ou extrajudicial, servindo o comprovante 
de envio para a validade do ato, o que se faz com base na autonomia de vontade das partes e no 
disposto no artigo 190 da Lei Federal 13.105 de 2015: 
 

 a) .................... 
 
23.3 – A modificação dos referidos endereços deverá ser formalmente comunicada à Contratante, o 
que se faz com base na autonomia de vontade das partes e no disposto no artigo 190 da Lei Federal 
13.105 de 2015, sendo que o descumprimento dessa obrigação importará em presunção de 
recebimento, conhecimento e ciência e importará na validade dos atos. 
 
CLÁUSULA 24ª – DA ATUALIZAÇÃO DE DADOS SOCIETÁRIOS 
24.1 – A contratada, seus sócios e administradores se obrigam, pessoal e solidariamente, a informar 
à Contratante toda e qualquer alteração do quadro societário e/ou constituição da Contratada, bem 
como informar eventual modificação dos representantes e/ou pessoas com poder de administração 
ou redução do seu capital social. 
 
24.2 – A obrigação acima é pessoal, intransferível e solidária entre os indicados no caput. 
 
24.3 – Independentemente da existência de culpa ou dolo, a omissão da informação constitui 
descumprimento contratual e elide a limitação de responsabilidade, em especial as descritas no 
parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 50, ambos do Código Civil de 2002. 
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24.4 – A obrigação acima não se aplica à Contratante, pois as modificações descritas no caput com 
relação a esta sociedade de economia mista, para ter validade, devem ser necessariamente 
publicadas no Diário Oficial do Estado, ato pelo qual é dada a devida e suficiente publicidade. 
 
 
CLÁUSULA 25ª – DO FORO  
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, para solução de qualquer pendência deste 
contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA 26ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A Cohab Minas se reserva ao direito de contratar com outras empresas, simultaneamente e no 
mesmo local, a execução de obras e serviços distintos dos abrangidos neste CONTRATO. 
 
Belo Horizonte,  
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