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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2015 

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015 

 

1. LICITAÇÃO  E  REGÊNCIA LEGAL 

 

O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00 horas do dia 07 de 

agosto de 2015, no Prédio da Prefeitura, situado na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta Cidade, será realizada 

sessão pública referente ao credenciamento de empresa para o recebimento do benefício doação de um imóvel com 

metragem de 3.406,91 m², localizadas no Distrito Industrial Municipal (vide mapa em anexo), conforme autorizado 

pela Lei Municipal nº 1.670/2003, alterada pela Lei Municipal nº 1881/2008, e pelo Decreto Municipal nº 2394/2008 , 

conforme critérios, termos e condições estabelecidos neste Edital e nos seus anexos. 

 

O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes, aplicando-se, no que 

couber os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado. É inexigível a licitação deste 

contrato, com fundamento no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, para os quais não é possível estabelecer critérios competitivos 

de julgamento. O credenciamento somente ocorre quando é inviável, juridicamente, a licitação. 

2. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO, BEM COMO A 

VERIFICAÇÃO 

DATA: 07 de agosto de 2015 

HORA DE INÍCIO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 09h00min 

HORA TÉRMINO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 10h30min 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro. 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega dos documentos. 

3. DO OBJETO 

3.1. O objeto do presente processo é o credenciamento de empresa para o recebimento do benefício doação de um 

imóvel com metragem de 3.406,91 m², localizadas no Distrito Industrial Municipal (vide mapa em anexo), conforme 

autorizado pela Lei Municipal nº 1.670/2003, alterada pela Lei Municipal nº 1881/2008, e pelo Decreto Municipal nº 

2394/2008.  

3.2. Cada empresa poderá pleitear um único imóvel.  

3.3. O objetivo da presente doação é o desenvolvimento econômico do Município de Carandaí e a geração do emprego e 

redá.  

3.4. A presente doação por meio de credenciamento está autorizada pelos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.670/2003. 
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4. DO PRAZO 

4.1 O resultado do julgamento da documentação entregue será publicado no Átrio da Prefeitura Municipal, conforme dispõe 

a Lei Orgânica do Município, na data de realização da sessão pública, após findada, ou seja, 07/08/2015. 

4.2. O prazo para assinatura do contrato de doação será de 10 (dez) dias úteis, contados da convocação do credenciado pela 

Comissão, após a homologação do procedimento. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Somente serão admitidos a participar deste credenciamento as pessoas jurídicas, ora empresas comerciais, industriais, 

ou de serviços, que comprovem regularidade na habilitação, apresentem todos os documentos exigidos e aceitem as 

exigências estabelecidas neste edital. 

5.2. Não serão credenciadas as pessoas jurídicas que deixem de apresentar documentação ou informação prevista neste 

edital ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital. 

5.3. Estão impedidas de participar do presente processo: os interessados que se encontrarem em processo de falência, de 

dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de empresas em consórcio. 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CREDENCIAMENTO 

6.1. A pessoa jurídica interessada em ser credenciada deverá protocolar no Setor de Licitações e Compras, localizada na 

Sede da Prefeitura Municipal, no endereço e no prazo fixados no Item 2 deste Edital, o requerimento acompanhado de toda 

a documentação necessária para credenciamento. 

6.2. O requerimento de credenciamento e os documentos que o instruírem deverão estar dispostos ordenadamente e serem 

datados e assinados pelo representante legal do interessado. 

6.3. Os documentos exigidos para credenciamento deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada em 

cartório ou em cópia simples para ser autenticado por servidor desta entidade, salvo os retirados da internet e que possam 

ser conferidos on line pela Comissão.  

6.4. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão, contendo todas as declarações constantes no Anexo 

I desde edital. 

6.5. A Pessoa Jurídica deverá instruir o requerimento com os seguintes documentos: 

REGULARIDADE JURÍDICA: 

 

6.5.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

 

6.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

 

6.5.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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6.5.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

REGULARIDADE FISCAL: 

 

6.5.5 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

 

6.5.6 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

6.5.7 - Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa da União, incluindo a regularidade 

com as contribuições previdenciárias; 

 

6.5.8 - Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na forma 

da lei. 

 

REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: 

 

6.5.8 - Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura 

da sessão. 

 

REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO: 

 

6.5.9 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

 

REGULARIDADE TÉCNICA: 

 

6.5.10 – Requerimento de Credenciamento conforme Anexo I deste Edital (modelo nos moldes do Anexo I do Decreto nº 

2394/2008). 

 

6.5.11 – Projeto Arquitetônico das futuras instalações, aprovado pelo Departamento de Obras da prefeitura Municipal de 

Carandaí.  

 

6.5.12 – Projeto da atividade econômica a ser implantada, contendo os indicativos dos incisos I a IV do art. 4º do Decreto nº 

2394/2008, o qual faz parte integrante deste Edital.  

 

6.5.13 – Termo de Compromisso conforme Anexo II deste Edital (modelo nos moldes do Anexo II do Decreto nº 

2394/2008). 

 

TAXA DE EXPEDIENTE 

 

6.5.14 – Comprovante de recolhimento da taxa de expediente em favor do Município de Carandaí – MG, para fins deste 

processo, correspondente a R$200,00 (duzentos reais).  

7. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Os pedidos de credenciamento serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Carandaí – 

MG, em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste edital. 

7.2. A Comissão poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações prestadas por atestados, certidões e 

declarações, a autenticidade dos documentos apresentados, bem como solicitar outros documentos que julgar necessários 

para a avaliação dos documentos apresentados. 
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7.3. O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao atendimento às exigências previstas neste edital e nos 

seus anexos. 

7.4. Compete à autoridade superior homologar o credenciamento. 

8. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

8.1. O credenciamento será processado de acordo com a observância dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A partir do dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão receberá, mediante protocolo, toda 

documentação apresentada pelos interessados; 

8.1.2. Na própria sessão pública, após o término do recebimento dos documentos, que ocorrerá às 10h30min, a Comissão 

fará análise da documentação apresentada em conformidade com as exigências constantes neste edital e, sendo constatada a 

insuficiência das informações ou ausência ou irregularidade da documentação, será comunicado formalmente ao interessado 

a sua inabilitação ao credenciamento e os requisitos editalícios que deixaram de ser adequadamente atendidos. 

8.1.3. A Prefeitura Municipal de Carandaí – MG divulgará o resultado do credenciamento, mediante publicação no Átrio da 

Prefeitura Municipal conforme determina a Lei Orgânica. 

8.2. Observar-se-ão as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.3. Será lavrada e constará do processo, ata circunstanciada da fase “HABILITAÇÃO”, a qual será assinada por todos os 

membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos os presentes na sessão pública do credenciamento.  

9. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

9.1 A “CLASSIFICAÇÃO” dos habilitados será decidida na própria sessão pública do dia 18/02/2013, após o término do 

recebimento da documentação, com a presença dos aspirantes ao credenciamento e os membros da Comissão Permanente de 

Licitação.  

9.2 A “CLASSIFICAÇÃO” dos requerentes far-se-á pela maior pontuação obtida pela media ponderada dos incisos I a IV 

do art. 4º do Decreto 2394/2008, compreendendo:  

a) Número de empregos até o 3º ano de funcionamento: por emprego gerado 0,3 (três décimos) até o máximo de 3,0 (três) 

pontos. 

b) Absorção de matéria prima produzida no Município de Carandaí: por montante/ano de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 

a quantidade de 0,3 (três décimos) até o máximo de 3,0 (três) pontos. 

c) Resultado econômico até o 3º ano de funcionamento: por superavit/ano de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a 

quantidade de 0,3 (três décimos) até o máximo de 3,0 (três) pontos. 

d) Menor custo de obras de infra estrutura para o Município de Carandaí: por redução em relação a áreas de mesma 

dimensão, a cada somatório de R$10.000,00 (dez mil reais) a quantidade de 0,1 (um décimo) até o máximo de 1,0 (um) 

ponto.  

9.3 – A “CLASSIFICAÇÃO”, a ser realizada nos moldes acima, será realizada na própria sessão pública e será lavrada na 

própria ata da “HABILITAÇÃO”. 
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10. RECURSOS 

10.1. Dos resultados da “HABILITAÇÃO” e “CLASSIFICAÇÃO” poderá ser interposto recurso, no prazo máximo de dois 

dias úteis, contados da respectiva divulgação.  

10.2. Os recursos tempestivos serão recebidos e decididos pela Comissão Permanente de Licitação que, em ato continuo 

submeterá a decisão à homologação do Prefeito Municipal, via assessoria jurídica, encerrando-se o ato, tudo no prazo 

máximo de dois dias úteis, contados da data final para a interposição de recursos.  

11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

11.1. Após cinco dias úteis da sessão pública o procedimento, o processo será submetido à assessoria jurídica em licitações 

e contratos, e após, imediatamente, à HOMOLOGAÇÃO pelo Prefeito Municipal.  

11.2. O ato de HOMOLOGAÇÃO conterá também a ordem de RATIFICAÇÃO, reconhecendo aos classificados a ordem de 

contratação com o Município, para os atos ulteriores de doações, objeto deste processo.   

11.3. No prazo de até 10 dias úteis, contados da HOMOLOGAÇÃO e RATIFICAÇÃO os credenciados assinarão com o 

Município os respectivos contratos, nos termos da Lei Municipal nº 1.670/2003, alterada pela Lei Municipal nº 1881/2008 e 

da Minuta de Contrato em anexo.  

11.4. A contratação dos credenciados será em ordem de classificação e de forma isonômica, observado o disposto neste 

Edital. 

11.5. Caso o credenciado não compareça para assinar o contrato, até o último dia do prazo fixado no item 11.3, não será 

contratado. 

11.6. Para a assinatura do contrato o credenciado deverá ser representado por procurador munido de instrumento público de 

mandato, com poderes específicos para assinar o contrato. 

11.7. A documentação legal exigida neste edital deverá estar válida na data da assinatura do contrato. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Fica assegurado a Comissão o direito de proceder exames e outras diligências, a qualquer tempo, na extensão 

necessária, a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de quaisquer dos elementos apresentados no transcurso do 

processo. 

12.2. O Município de Carandaí – MG poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar, total ou parcialmente, ou 

mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito de indenização ou ressarcimento para os 

interessados, conforme as hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 

12.3. O Município de Carandaí – MG poderá a qualquer tempo, antes de firmar o contrato, descredenciar o interessado, sem 

que a este caiba o direito de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a comprovar a existência de fato ou circunstância 

que desabone sua idoneidade financeira, comprometa sua capacidade técnica ou administrativa, ou, ainda, que reduza sua 

capacidade empresarial. 

12.4. A participação no presente processo implica o conhecimento e submissão a todas as condições previstas neste edital e 

nos seus Anexos. 
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12.5. O Município de Carandaí - MG poderá, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos credenciamentos, através 

da divulgação de um novo regulamento. 

12.6. No ato de recebimento deste edital, o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu exemplar está 

devidamente completo e acompanhado dos seguintes Anexos: 

ANEXO I – Requerimento de Credenciamento; 

ANEXO II – Termo de Compromisso; 

ANEXO III – Minuta do contrato. 

 

12.7 - É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

12.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à doação. 

 

12.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos, este prazo será 

reaberto. 

 

12.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de 

Carandaí – MG.  

 

12.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 

dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

 

12.12 – O prazo recursal previsto neste Edital poderá ser suprimido por declaração dos requerentes, de abdicação do direito 

e reconhecimento da licitude dos atos a que se vincularem, passando-se às fases seguintes.  

 

11.13 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 

escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta 

Cidade, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 

(32) 33611177 

 

11.14 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 16:00 horas, no endereço 

referido no preâmbulo deste Edital.  

 

Carandaí, 07 de julho de 2015. 

 

 

 

Luclécio Andrade Tavares 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

    Em ___/___/______. 

 

___________________                        

Assessor Jurídico 
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ANEXO I – MODELO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
Exmo Sr. 

 

DD. Prefeito Municipal de Carandaí - MG 

 

__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________,  

 

Inscrição Estadual sob o nº ______________________________, sediada à __________________  

                                                                                                                            (Rua, Praça, Av. etc.) 

_________________________________________________________, nº _____________, 

 

em ___________________________________ Estado de ___________________________, 
                                                        (cidade) 

por seu ________________, __________________________________________________, 
                      (Gerente, Sócio)                                                                                             (nome do representante legal) 

inscrito no CPF sob o nº ______________________, no RG sob o nº ________________________, 

 

vem requerer a V. Sª o credenciamento à doação de imóvel, com área total de ___________ 

 

__________ m2 ( __________________________________________________________),   

 

localizado na _____________, para instalação e exercício de atividade _________________ 

                                 (nº quadra, nº área etc)                                                                                                    (comercial, industrial, serviços) 

no Distrito Industrial “Morro das Garças”, nesse Município de Carandaí – MG, nos termos  

 

da Lei Municipal nº 1670-2003 e da Lei nº 1881-2008. 

 

Anexa ao presente a documentação exigida pelo Decreto nº 2394-2008, de 04  de  junho  de  

 

2008 e Edital nº         , de                                    . 

 

Nestes termos, 

 

Pede Deferimento 

 

_______________________________ 
(nome – assinatura) 

 
 

LOCAL E DATA  

 

________________________, ____________ DE _______________________ DE _____________ .         
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ANEXO II – MODELO TERMO DE COMPROMISSO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

01 – NOME DA EMPRESA 

 

 

02 – CNPJ 03 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

 

04- ENDEREÇO COMPLETO  (RUA, AV., PRAÇA ETC ; NÚMERO; BAIRRO 

 

05 – MUNICÍPIO  

 

06- CAIXA POSTAL 

                       

 

07- CEP 

 

08- 

UF 

 

09- DDD 

 

10- FONE 

 

11- FAX 

 

12 - E-MAIL 

 

 
 

II – COMPROMISSO: 
A empresa supra identificada, compromete-se a cumprir integralmente, todas as disposições da Lei nº 1670-
2003 e da Lei nº 1881-2008, do Município de Carandaí MG e, de suas regulamentações e demais Legislações 
Municipais, Estaduais e Federais atinentes à atividade econômica desenvolvida, declarando neste ato estar 
em condições legais, não estando inadimplente com obrigações fiscais, tributárias ou pecuniárias que 
possam impedir o exercício regular de suas atividades. 

 
 
III – IDENTIFICAÇÃO(ÕES) E ASSINATURA(S) DO(S) DIRIGENTE(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) 
13- NOME  

 
 

14 – CPF 15 - ASSINATURA 

 

16- NOME  

 
 

17 – CPF 18 - ASSINATURA 

 

19- NOME  

 
 

20 – CPF 21 - ASSINATURA 

 

22- NOME  

 
 

23 - CPF 24 - ASSINATURA 

 

25- NOME  

 
 

26 - CPF 27 - ASSINATURA 

 

28- NOME  

 
 

29 - CPF 30 - ASSINATURA 

 

31- NOME  

 
 

32 - CPF 33 - ASSINATURA 

 

 

 
34. LOCAL E DATA  

 
__________________________________________ , ____________ DE _______________________ DE _____________ .         
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE DOAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS 

INDUSTRIAIS, COMERCIAIS OU DE SERVIÇOS NO DISTRITO 

INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ – MG.  

O Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade, doravante denominado simplesmente DOADOR e 

___________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº __________, com sede na Rua _____________________, n° ____, bairro ___________, na cidade de 

________________, representada neste ato por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o 

n° ______________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado simplesmente 

DONATÁRIA, celebram o presente contrato de doação, o qual se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 

e pela Lei Municipal nº 1.670/2003, alterada pela Lei Municipal nº 1881/2008, e pelo Decreto Municipal nº 2394/2008, pelo 

Processo Licitatório n° 096/2015, Inexigibilidade n° 005/2015, e, com fundamento jurídico de CONTRATO 

Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a doação de um imóvel com metragem de 3.406,91 m², localizadas no Distrito 

Industrial Municipal (vide mapa em anexo), conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1.670/2003, alterada pela Lei 

Municipal nº 1881/2008, e pelo Decreto Municipal nº 2394/2008. 

1.2 - O Município de Carandaí – MG, devidamente autorizado pelo artigo art. 2º da Lei Municipal nº 1.670/2003, doa à 

Empresa _______________________ a área referida no Item 1.1 acima. 

1.3 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, constante no credenciamento, passam a fazer parte integrante 

deste instrumento contratual independente de transcrições. 

CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 Obrigações da Doadora:  

A DOADORA, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a: 

a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal 8.666/93; 

b) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização dos serviços objeto do presente Contrato; 

c) Executar as obras de terraplanagem das vias de acesso e circulação na área do empreendimento, e das obras de 

infraestrutura urbana, como redes de esgoto sanitário, captação de águas pluviais e eletrificação.  

d) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços; 

e) designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à CONTRATADA para definir, 

acompanhar e fiscalizar o procedimento de doação; 

2.2 Obrigações do Donatário: 
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A DONATÁRIA, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a: 

a) É de exclusiva responsabilidade do donatário, o pagamento de todas as despesas de ordem trabalhista, previdenciária, 

fiscal, cartorária e de acidentes do trabalho decorrentes das relações empregatícias da mesma com seus funcionários e 

operadores.  

b) arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados; transporte; encargos de 

quaisquer natureza, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer outros que, 

direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do presente Contrato; 

c) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal; 

d) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato; 

e) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados a DOADORA e/ou a terceiros, por sua culpa 

ou em conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução 

dos serviços contratados; 

f) zelar pela boa e completa execução deste contrato, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos 

prepostos designados pela DOADORA, atendendo prontamente às observações e exigência que lhe forem solicitadas; 

g) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato; 

h) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele decorrente. 

CLÁUSULA 3ª – DAS CONDIÇÕES DE DOAÇÃO 

3.1 Será de _______ (______________) anos, improrrogáveis, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o prazo para a 

DONATÁRIA se instalar e executar as obras, a contar da assinatura deste instrumento; frise-se que o projeto das obras 

deverá ser previamente aprovado pelo Departamento Municipal de Obras da DOADORA.  

Parágrafo Único – A não observância do prazo implicará na reversão a Municipalidade da área doada, independentemente 

de interpelação ou notificação judicial, e sem qualquer indenização, a qualquer título.  

3.2 Destina-se a área doada, única e exclusivamente, para finalidades industriais, comerciais ou de serviços, sendo vedada a 

sua utilização para outros fins, seja no prazo estabelecido no Item 3.1 ou em qualquer época, ainda que concretizada a 

doação, sob pena de reversão da área à municipalidade, independente de toda e qualquer indenização, seja a que titulo for, 

inclusive de retenção por benfeitorias, cláusula esta constante da respectiva escritura de doação.  

3.3 Havendo paralisação das atividades, ou extinção da DONATÁRIA, a qualquer tempo, a área doada se reverterá à 

DOADORA, independente de toda e qualquer indenização, seja a qualquer título for, inclusive sobre edificações e 

investimentos realizados.  

3.4 É expressamente proibida a cessão integral ou parcial pela DONATÁRIA a qualquer pretexto a área doada, salvo com 

expressa autorização da Administração Pública Municipal.  

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
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4.1 – Vigerá o presente contrato até a lavratura e entrega da respectiva escritura à DONATÁRIA, dando-se, entretanto, 

rescindido pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas ora nele estabelecidas, independentemente de indenizações a 

qualquer título.  

CLÁUSULA 5ª - DA ESCRITURA PÚBLICA 

5.1 – A escritura pública de doação será lavrada e entregue à DONATÁRIA dentro de 30 (trinta) dias após a publicação do 

contrato, devendo as mesmas, constar cláusulas de reversão, inalienabilidade e impenhorabilidade, bem como ser vedado 

concessões de garantias em forma de hipotecas, na forma do art. 6º da Lei Municipal nº 1.670/2003, alterada pela Lei 

Municipal nº 1881/2008. 

CLÁUSULA 6ª - DA INSTALAÇÃO 

6.1 – A DONATÁRIA somente se instalará na área doada após a finalização da escritura pública. 

CLAÚSULA 7ª - DOS CASOS OMISSOS 

7.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam 

incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 8ª - DAS PENALIDADES 

8.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades 

previstas na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 9ª - DO FORO 

9.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Carandaí- MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 

presente Contrato. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

Carandaí, ____________ de ___________________de 2015. 
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