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PROCESSO LICITATÓRIO: N°22 /2017 
 
 
 
 
MODALIDADE DISPENSA: N°04/2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
SEGURANÇA NO TRABALHO E ENGENHARIA 
AMBIENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA CONTRATADA 
RODRIGO SIMOES DE AGUIAR-ME. 
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Certidão 

 
 

 Certifico que nesta data deu entrada nesta Comissão Permanente de 

Licitações, a solicitação de folhas retro. 

 

 
                                             Felício dos santos,  09 de fevereiro de 2017 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Frederico Luiz Durães. 

Comissão Permanente de Licitação 
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Ao 

Exmo. Sr.: 

Prefeito municipal 

 

 

Senhor Prefeito Municipal, 

 

 

 Para a efetivação da solicitação do Departamento Municipal de 
Administração, encaminhada pelo Setor de Compras, objetivando a 
contratação de empresa para execução de assessoria e consultoria segurança 
no trabalho e engenharia ambiental, solicito de Vª. Exa. autorização para 
abertura do procedimento de Dispensa, uma vez que existe interesse na 
contratação dos bens mencionados. 
 
 
           

Felício dos santos, 09 de fevereiro de 2017.  

 

 

 

_____________________ 
Frederico Luiz Durães 

Presidente CPL 
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CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
 
 

 
Uma vez autorizado à abertura de processo licitatório, bem como detectado as 
condições legais para realização do mesmo, objetivando a contratação de 
empresa para execução de assessoria e consultoria segurança no trabalho e 
engenharia ambiental no valor Global de R$7500,00, junto ao fornecedor  
Rodrigo Simões de Aguiar- ME, pelo Processo Licitatório N.º 22/2017, 
Dispensa de Licitação N.° 04/2017, e ainda, sob as cláusulas e condições a 
seguir, determino a realização de reunião no dia 10 de fevereiro de 2017 às 
08:00 horas, com os membros desta comissão para deliberação do assunto. 
 
 

Felício dos santos, 09 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 
 

________________________ 
Frederico Luiz Durães 

Presidente 
 
 
 

Cientes:  
 
Membro: _______________________ 
                 Nivaldo Alves Evangelista.                                                  
 
 
Membro: ________________________                                                                          
     Alberione Brás Guimarães Brito. 
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ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 22/2017 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2017 
 

 
 
Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 08:00 hs, reuniram-se os 
integrantes da Comissão Permanente de Licitação, atendendo solicitação do 
Dep. Municipal de Administração, devidamente autorizado pelo Prefeito 
Municipal de Felício dos Santos para análise do requerimento de Dispensa de 
Licitação, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de empresa 
para execução de assessoria e consultoria segurança no trabalho e 
engenharia ambiental, pelo valor global de R$7.500,00, junto ao fornecedor  
Rodrigo Simões de Aguiar- ME, pelo Processo Licitatório N.º 22/2017, 
Dispensa de Licitação N.° 04/2017, conforme solicitação do Dep. Municipal 
de Transportes. Compulsando os autos do procedimento, a Comissão 
Permanente de Licitação, por unanimidade, consideraram que o requerimento 
encontra amparo na Lei 8.666/93, mais especificamente os art. 24, inciso IV.  
Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos, e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e interruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos ; 
 

A Comissão Permanente de Licitação procedeu à cotação de preços, 

apensadas aos autos, totalizando o número mínimo de 02 (dois), e constatou o 

seguinte licitante: Rodrigo Simões de Aguiar- ME, aos presentes passou à 

conferência dos valores, objetivando a contratação de contratação de 

empresa para execução de assessoria e consultoria segurança no 

trabalho e engenharia ambiental, pelo valor global de R$7.500,00  junto ao 

fornecedor,  Rodrigo Simões de Aguiar- ME, pelo Processo Licitatório N.º 

22/2017, Dispensa de Licitação N.° 04/2017 conforme solicitação do Dep. 

Municipal de Administração da prefeitura Municipal de Felício dos Santos. 
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Verificando que o preço ofertado é compatível com a média de preços 

praticados no mercado para a contratação em questão, a Comissão 

Permanente de Licitação decidiu pela contratação. Em contato com o 

participante, onde fora solicitada à documentação que comprove a sua 

regularidade fiscal, esta encaminhou a documentação solicitada. Os serviços 

deverão ser avaliados pelos setores requisitantes. Cabe salientar que o valor 

será pago em 3 (três) parcelas mensais. Nada mais havendo a ser tratada, esta 

Comissão encaminha o resultado final da dispensa para a Procuradoria 

Jurídica para emissão de parecer e logo após, para a Autoridade 

Administrativa para, se for caso, proceder à ratificação e homologação.  

 

Felício dos Santos,  09 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
 

______________________________ 
Frederico Luiz Durães 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

___________________________ 
Nivaldo Alves Evangelista 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 

____________________ 
Alberione Brás Guimarães Brito. 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA VALOR TOTAL 

Rodrigo Simões de Aguiar- ME R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais) 
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Senhor Assessor Jurídico 
 
 

Cordiais cumprimentos. Solicito de V. Sa., a fineza de analisar e emitir 

parecer jurídico a respeito do procedimento administrativo realizado até o 

presente momento, bem como da Minuta do Contrato em anexo. Os 

procedimentos referem-se a contratação de empresa para execução de 

assessoria e consultoria segurança no trabalha e engenharia ambiental, 

conforme solicitação do Dep. Municipal de Administração. A Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, e as condições demonstradas em folhas retro, decidiram 

pela Dispensa de Licitação, para fazer a referida contratação.  

 
Felício dos santos, 09 de fevereiro de 2017. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Frederico Luiz Durães 

Presidente da CPL 
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D E C I S Ã O  

 
 

Considerando o Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica Municipal 

favorável à Dispensa de Licitação; considerando que a Comissão Permanente 

de Licitação realizou cotação de preço e demonstrou que o valor para 

contratação de empresa para prestação de serviço por meio do sistema 

denominado banco de preços, conforme solicitação do Dep. Municipal de 

Administração de acordo com as especificações contidas na requisição do 

procedimento Dispensa N° 04/2017 está compatível com o preço corrente no 

mercado e considerando finalmente que o procedimento encontra amparo no 

artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, RATIFICO os atos praticados pela 

Comissão Permanente de Licitação de Felício dos Santos neste procedimento 

e, ADJUDICO o objeto da Dispensa a seguinte empresa: 

       

 
       
Depois de cumpridas as formalidades de praxe, PUBLIQUE-SE e Cumpra-se. 

 
 

Felício dos Santos/MG, 10 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

_______________________ 
Ricardo José Rocha 

Prefeito municipal 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EMPRESAS VALOR TOTAL 

Rodrigo Simões de Aguiar- ME R$7.500,00( sete mil e quinhentos 
reais) 
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PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELÍCIO DOS SANTOS – MG 

PROC. 22/2017 DISPENSA No 04/2017 

 

OBJETO:  O Município de Felício dos santos fará a contratação de empresa 

para execução de assessoria e consultoria segurança no trabalho e engenharia 

ambiental,  pelo Processo Licitatório N.º 22/2017, Dispensa de Licitação N.º 

04/2017, e ainda, sob as cláusulas e condições a seguir de acordo com as 

especificações contidas na requisição do procedimento dispensa N°020/2016, 

nos termos do Art. 24, Incisos IV da Lei Federal no 8666/93. 

 
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

Vigência: 10/02/2017 a 10/05/2017. 

 

 

Felício dos santos – MG, 10 de fevereiro de 2017. 

 

 
 
 

_______________________ 
Frederico Luiz Durães 

    Presidente CPL   
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº __/2017 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS 

SANTOS E A EMPRESA RODRIGO 

SIMÕES DE ALMEIDA. 

 

Pelo presente contrato particular se um lado o MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS 
SANTOS-MG, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.754.201/0001-87, com sede na Rua Feliciano Canuto, n.º 73 - Centro, CEP 
39.180-000 nesta Cidade de Felício dos Santos/MG, neste ato, representada 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ricardo Jose Rocha portador do CPF n.º 
038.110.656-02 C.I, N.º MG-6.950.549, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa Rodrigo Simões de Aguiar- ME, 
sediada a Rua Professora Conceição de Oliveira, n° 184 – Bairro centro, CEP 
39.188-000 – Couto Magalhães de Minas/MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.708.715/0001-36 neste ato representada por Rodrigo Simões de Aguiar,  
portador da Carteira de Identidade n.º MG-8.797.405  SSP/MG, inscrito no CPF 
sob o n.º 014.049.946-61 residente e domiciliado na Cidade de Couto 
Magalhães de Minas/MG, doravante denominado CONTRATADO, ajustam e 
celebram entre si, contrato para execução de assessoria e consultoria 
segurança no trabalho e engenharia ambiental, em atendimento ao 
Departamento Municipal de Administração  da prefeitura Municipal de Felício 
dos Santos,  pelo Processo Licitatório N.º 22/2017, Dispensa de Licitação N.° 
04/2017,  e ainda, sob as cláusulas e condições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Contratação de empresa especializada para, execução de assessoria e 
consultoria para elaborar programas de saúde ocupacional e segurança do 
trabalho, conforme solicitação do Dep. Municipal de Administração da 
prefeitura Municipal de Felício dos Santos pelo Processo Licitatório N.º 
22/2017, Dispensa de Licitação N.º 04/2017, e ainda, sob as cláusulas e 
condições a seguir: 

2.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.- O contratante pagará ao contratado, os seguinte valore:  
O valor total do contrato será de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais). 
2.2 – O pagamento será parcelado, conforme requisição padronizada da 
Administração, sendo realizado mediante apresentação da nota fiscal em que 
foi adquirido o bem, de acordo com a requisição do Departamento de 
Administração. 
2.3 – Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação. 
2.4 – Os preços referidos no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios 
decorrentes da contratação do bem, de modo a constituírem a única e total 
contraprestação pela execução do contrato. 
2.5 – O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da 
contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 

3.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069, de 29/06/95 e nº 10.192, de 
14/02/01, a periodicidade de reajustamento dos preços será anual, ficando 
assegurada e contratada e/ou contratante, na forma do art. 65, inciso II da Lei 
8.666/93, a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato. 
3.2. – No caso de revisão de preço com o amparo do disposto na alínea “d” do 
inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. AO CONTRATADO fica a responsabilidade de fornecer o objeto do 
presente certame, assumindo as responsabilidades inerentes à qualidade do 
produto fornecido à Prefeitura Municipal de Felício dos Santos/MG. 

4.2. O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será o 
Departamento Municipal de Administração de Felício dos Santos/MG, 
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

4.3. Na ocorrência de atrasos ou descaso na prestação dos serviços, o 
CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades previstas neste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 5.1. - São obrigações das partes: 

DO CONTRATANTE: 
I – fiscalizar a execução do contrato; 

II – declarar a incidência de caso fortuito ou força maior que venha a frustrar ou 
impedir a execução do contrato pela contratada. 

III - efetuar os pagamentos nos prazos e condições estipuladas.  

DO CONTRATADO: 
a- o fornecimento do serviço mencionado na cláusula primeira, no prazo 
estipulado pelo Município e de acordo com as regras e especificações 
previstas. 

b- o recrutamento dos empregados necessários ao cumprimento da entrega do 
objeto do contrato, cabendo-lhe efetuar os pagamentos. 

c- apresentar nota fiscal do objeto do contrato em qualquer época solicitada 
pela Administração.  

d- sem qualquer ônus para a Administração, reparar e corrigir os erros 
cometidos na execução do contrato ou a inadimplência das obrigações 
contratuais. 

e- designar preposto para representá-lo durante a execução deste contrato 
junto à Prefeitura Municipal de Felício dos Santos. 

f- prestar por escrito os devidos esclarecimentos solicitados pela 
Administração. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. - A despesa decorrente desta contratação correrá pela dotação 
orçamentária de 2016 sob a seguinte rubrica: 
125- 4.3.1.4.122.2.2031.33903900 
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712- 11.4.1.18.541.34.2119.33903900 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

7.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 10/05/2017, contado da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado dentro dos ditames legais previstos 
na lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

8.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes 
casos: 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, por 
parte do CONTRATADO; 
b) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do 
Estatuto das Licitações; 
c) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

10.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação 
oficial do Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

11.1. - Fica eleito o foro da comarca de Diamantina, Estado de Minas Gerais, 
para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Felício dos Santos/MG, 10 de fevereiro  de 2017. 

 

 
____________________ 

Ricardo José Rocha 
Prefeito municipal 

 
 
     ____________________________ 

Rodrigo Simões de Aguiar- ME 
Contratado 

 
 

Testemunha 01:__________________________ CPF: ___________________ 

 

Testemunha 02: _________________________ CPF: ____________________ 
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PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

 

 

Partes:  Prefeitura Municipal De Felício Dos Santos 

                     Triama BD Peças e Serviços Automotivos Ltda 
 
 
Objeto: contratação de empresa para Prestação de serviços de revisão em 

dois veículos da categoria trator de pneus da marca LS Trator modelo LS U60, 

pelo Processo Licitatório N.º 103/2016, Dispensa de Licitação N.º 019/2016, 

e ainda, sob as cláusulas e condições a seguir de acordo com as especificações 

contidas na requisição do procedimento Dispensa N°019/2016. 

 
 

  

Felício dos Santos, 17 de novembro de 2016. 

LICITANTE VALOR TOTAL 

Triama BD Peças e Serviços 
Automotivos Ltda 

R$ 2.626,80 (dois mil seiscentos e vinte e 
seis reais e oitenta centavos). 
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