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A V I S O 
 
Recomendamos  aos  licitantes  a  leitura  atenta  às condições/exigências expressas neste edital e 

seus anexos,  notadamente  quanto  ao  credenciamento, objetivando uma perfeita participação no certame. 
Qualquer informação será  prestada através do correio eletrônico: serradasaudademg@gmail.com  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018  
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE/MG, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

18.301.069/0001-10, sediada na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 130, Centro, SERRA DA 
SAUDADE/MG, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 
alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e às 
condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

O Edital encontra-se à disposição dos interessados  junto a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG, no horário das 12:00 às 16:00 hs, em dias úteis, no 
endereço supra citado. 

As propostas de preços e documentações relativas à licitação serão recebidas, até às 09:00 horas 
do dia 06 de junho de 2018, na Sede da Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG, no endereço 
acima citado. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza em prédio público (Academia Municipal), conforme termo de referência anexo. 
 
2. DOS ANEXOS 
 
2.1. Integram o presente edital, como se dele fizessem parte, os documentos abaixo relacionados: 
 
ANEXO I – Termo de Referência. 
ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento das condições de habilitação (Art. 4º, da 
Lei nº 10.520/2002) 
ANEXO III – Modelo de Declaração de empresa que se enquadra na Lei Complementar nº. 
123/2006 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas). 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor (Art. 7º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal). 
ANEXO V – Modelo de Declaração Assegurando a Inexistência de Impedimento Legal para 
Licitar ou Contratar com a Administração. 
ANEXO VI – Modelo de Carta de Credenciamento. 
ANEXO VII – Modelo da Proposta de Preços.  
ANEXO VIII – Minuta de Contrato 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas, do ramo de atividade compatível ao 

objeto ora licitado, que atendam às condições deste Edital e seus anexos. 
3.2. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração 
Pública. 

 
3.3. Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, bem como a 

subcontratação do objeto deste Edital, ficando sob a inteira responsabilidade do licitante contratado o 
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cumprimento de todas as condições contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e legais para esta 
finalidade. 

 
3.4. Decorrido o horário supracitado à abertura do procedimento licitatório, o Sr. Pregoeiro, a seu 

exclusivo critério, poderá conceder tolerância de ATÉ 10 (DEZ) MINUTOS para o início da sessão. Após o 
Pregoeiro declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro e da 

Equipe de Apoio, será realizado o credenciamento do(s) representante(s) do(s) licitante(s). Para tanto 
será indispensável a apresentação dos seguintes documentos: 

 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 
b) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, ou 

ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações e sociedades civis, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para 
tanto, comprovando esta capacidade jurídica; 

c) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório, 
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de propostas 
verbais e à pratica de todos os demais atos inerentes ao pregão, acompanhada, conforme o caso, de um 
dos documentos citados na alínea “b”, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda 
cópia de translado de procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de 
preposto. Caso haja opção pela carta de credenciamento, poderá ser utilizado o modelo contido no ANEXO 
VI deste edital; 

c) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do ANEXO II; 

d) Caso haja necessidade de outras sessões do Pregão e o credenciado não possa estar presente, 
será necessário que o substituto apresente um novo credenciamento com documento já exigível na alínea 
“c”. 

4.2. Os documentos de credenciamento devem ser entregues à Comissão de Licitação, 
quando da reunião de abertura, juntamente com os envelopes (Proposta de Preço e Habilitação), 
promovendo-se a identificação perante a presidência da sessão pública de abertura do certame 

4.3. Os documentos necessários ao credenciamento dos representantes poderão ser apresentados 
em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou autenticada pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio da  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG, no decorrer da sessão de licitação, ou cópia da publicação 
em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 

 
4.4. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 

manifestar em nome deste, sempre que autorizado por documento de habilitação legal, vedada a 
participação de qualquer interessado representando mais de um licitante, salvo nos casos em que os 
particulares representem mais de uma empresa que não estejam concorrendo aos mesmos itens do 
certame. 

 
4.5. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 

não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, impossibilitará a participação de 
tal(is) licitante(s) no certame, concorrendo apenas com a proposta escrita. 

 
4.6. A documentação referente ao “credenciamento” e “Declaração de Cumprimento das 

Condições de Habilitação”, devem ser apresentadas fora dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, 
acompanhada de documento de identidade. 

 
4.7. A não apresentação da documentação referente ao “credenciamento” e a Declaração de 

“Cumprimento das Condições de Habilitação” - Anexo II, fora dos envelopes 1 e 2, importará, 
automaticamente, na eliminação da empresa no certame. 
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4.8. Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, com suas devidas alterações, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar, além dos documentos mencionados 
no subitem 4.1, a Declaração constante do Anexo III. 

 
4.9. Concluído o credenciamento dos representantes, será assinada a LISTA DE PRESENÇA 
com a identificação de todos os credenciados. 
 
4.10. Todos os representantes das empresas deverão permanecer no local da sessão até o término 

dos procedimentos para assinatura da Ata da Reunião. 
 
5. DA PROPOSTA COMERCIAL (Modelo – Anexo VII) 
 
5.1. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada, em uma única via, em envelope 

individual, lacrado, contendo na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e 
TELEFONE, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 
 

O PREGOEIRO 
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG 
PREGÃO Nº 016/2018 
NOME DO PROPONENTE  
CNPJ 
ENDEREÇO 
TELEFONE 

 
5.2. A PROPOSTA COMERCIAL a ser entregue deverá ser elaborada visando atender as normas 

deste Edital, e estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em papel timbrado da proponente 
licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada pelo representante legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, e conter o seguinte: 

 
a) Especificação clara e completa dos dados relativos ao objeto licitado, de forma a atender as 

especificações constantes neste Edital, com o valor unitário mensal e valor global; 
b) Prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; 
c) Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos; 
d) Declaração expressa na própria proposta, de estarem incluídos nos preços cotados todos os 

impostos, taxas, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas; 
e) A razão social, o CNPJ, o endereço completo da licitante; 
 
5.3. A proponente licitante, uma vez entregue, poderá retirar sua proposta, mediante requerimento 

escrito ou verbal a Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo citado agente. 

 
5.4. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada 

como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

 
5.5. As propostas apresentadas devem obedecerem, rigorosamente, aos termos deste EDITAL, 

sendo desclassificada a proposta que contiver preços exorbitantes ou inexequíveis em conformidade com a 
Lei nº 8.666/93, em sua atual redação. 

 
5.6. As propostas devem conterem preço cotado individualmente em valor unitário mensal e valor 

global, sendo o valor total expresso na moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, prevalecendo 
este último em caso de dúvida ou discrepância entre estes. 
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5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais ou omissões, alterações essas 
que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

 
5.8. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos e o preço global 

da proposta, se faltar. 
 
5.9. A simples participação no certame implica em: 
 
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão Presencial. 
b) Prazo de validade da proposta de 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de entrega dos 

envelopes, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta, excluídos os prazos de recursos 
administrativos. 

c) Compromisso da licitante de EXECUTAR OS SERVIÇOS LICITADOS DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES EDILÍCIAS, pelo valor resultante de sua proposta ou do lance que a tenha consagrado 
vencedora, conforme o caso. 

d) Prazo para início da prestação do serviço será de no máximo, 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, 
contados a partir da data de entrega da Ordem de Serviço. 

e) Compromisso da licitante de executar o objeto deste certame, nos termos do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

 
5.10. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante 

ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim. 

 
5.11. A falta do CNPJ/MF e/ou endereço completo poderá também ser preenchida de acordo com 

os dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de “habilitação”. 
 
5.12. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 

índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da empresa licitante. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá ser apresentada, em uma única via, em 

envelope individual, lacrado, contendo na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO 
e TELEFONE, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

O PREGOEIRO 
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG 
PREGÃO Nº 016/2018 
NOME DO PROPONENTE  
CNPJ 
ENDEREÇO 
TELEFONE 

6.2. A habilitação das proponentes licitantes far-se-á pela verificação da regularidade dos seus 
respectivos documentos, os quais são: 

 
6.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na forma da 
Lei e cópia de identidade dos sócios; 
b) No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser 

apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou 
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domicílio da Licitante e cópia de identidade do(a) titular; 
d) No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor 

da sede da licitante, datada no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de realização da sessão pública 
de processamento deste Pregão; 

 
6.5. REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela 

Receita Federal. 
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débito – CND, fornecida pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 
c) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos 

TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, emitida pela Secretaria da Receita Federal. 
e) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO e 

quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO do domicílio ou sede do licitante. 
f) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO MUNICÍPIO do 

domicílio ou sede do licitante. 
g) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 
 
 
6.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
a)  Declaração, de que não utiliza mão-de-obra de menor de 18 (dezoito) anos para 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, na forma do inciso V, do art.27 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, conforme ANEXO IV. 

 
6.7. OUTROS: 
 
a) Declaração Assegurando a Inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

administração (MODELO ANEXO V). 
 
6.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ/MF e endereço respectivo, observando-se 
que: 

 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.  
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.9. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio/Pregoeiro e: 
 
a) Serão aceitas somente cópias legíveis. 
b) Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas. 
c) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE 
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 
Serra da Saudade - MG 

houver dúvida e/ou julgar necessário. 
d) Os documentos necessários para habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio até o ato de abertura do envelope de habilitação, caso seja apresentado de forma imediata pelo 
licitante os respectivos documentos originais. 

e) Os documentos necessários para classificação da proposta poderão ser autenticados até o ato 
de abertura do envelope de proposta de preço, caso seja apresentado de forma imediata pelo licitante os 
respectivos documentos originais. 

f) Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 
documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo cartório para 
suprir tal finalidade. 

 
6.10. Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de 

impedimento, inabilitação ou desclassificação, a apresentação de declarações que sejam elaboradas de 
forma diferente e que contenham os elementos essenciais. 

 
6.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos para habilitação na 

presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 
irregularidades, serão inabilitadas. 

 
6.12. Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, 

poderão ter sua autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitação. 
 
6.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e 

empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, podendo ser prorrogados por 
igual período, contados da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, bem como emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Prefeitura 
Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão. 

6.15. As licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, sob pena 
de inabilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
está apresente restrições. 

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. As propostas escritas serão classificadas pelo Pregoeiro, pelo critério de “MENOR PREÇO 

GLOBAL”, na ordem crescente de valor com base no valor total do objeto da licitação. 
 
7.2. Para a participação na fase dos lances verbais, o Pregoeiro classificará o autor da proposta 

de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
dez por cento, relativamente à de menor preço global. 

 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no inciso anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 
três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 

7.4. Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 

 
7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo 

licitante que a tiver formulado. 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE 
CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 
Serra da Saudade - MG 

7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado pelo Pregoeiro, o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital. 

 
7.8. Não sendo aceitável o preço, ao Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais com a 

empresa classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse da 
Administração. 

 
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado objeto deste Edital. 

 
7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua 

exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
7.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 

 
7.12. Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões 

entre Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata. 
 
7.13. Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital a proposta será desclassificada. 
 
7.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade dos preços da proposta 

escrita de menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negociações bilaterais com autor dessa proposta e, uma 
vez considerados aceitos esses preços, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a 
proposta em questão. 

7.15. Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço (preço final 
vencedor), a empresa adjudicatária fica obrigada a adequar o preço Global ao Novo Preço Final. 

 
7.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 
 
7.17 -  Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se enquadrando 

como  microempresa ou  empresa  de  pequeno  porte,  a  Pregoeiro, em cumprimento aos artigos 44 e 45, 
da lei Complementar 123, de 14/12/2006 e suas alterações posteriores, observará as seguintes condições a 
seguir: 

 
I - Nesta licitação, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte; 
II - Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 

 
III - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada primeira classificada na fase de lances, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
IV - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5%(cinco por cento), superiores a proposta mais bem 
classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 

 
V – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nas condições do Inciso 

II, será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, para o 
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desempate, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
 
VI - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

Inciso anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do Inciso II 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

VII - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do Inciso acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 
7.19. O disposto no item 7.18 somente se aplicará, quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.20. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, 

acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 
Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do 
objeto da sociedade (art. 72, da Lei 123/2006 e suas alterações posteriores). 

 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO. 

 
8.2. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e 

nos prazos previstos na legislação que regulamentam a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial, 
devendo ser encaminhada diretamente ao Pregoeiro.  

8.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
 8.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
8.2.3.  Observado o prazo legal, o interessado poderá formular consultas, pedidos de 

esclarecimentos por e-mail: serradasaudademg@gmail.com . A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, SOMENTE 
PESSOALMENTE OU CORRESPONDÊNCIAS REGISTRADAS ATRAVÉS DA ECT-EMPRESA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando o(s) demais licitante(s), desde logo, intimado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurado vista 
imediata dos autos. 

 
9.2. A falta de manifestação imediata ao certame e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
9.3. Qualquer recurso e ou impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
 
9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 
 
9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da 

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG.  
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

10.1. O Pregoeiro, caso não haja recurso em oposição ao julgamento do certame, adjudicará o 
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objeto ao particular cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração. 
 
10.2. Concluídos os trabalhos, o Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para expedição e publicação do ato 
homologatório. 

 
11. DO CONTRATO 
 
11.1. O contrato será firmado entre a Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG e o vencedor 

da licitação, o qual consignará os direitos e obrigações das partes e instrumento que faz parte integrante e 
complementar deste Edital, independente de transcrição. 

 
11.2. Constam do modelo da minuta de contrato que compõe o Anexo III, as condições e a forma de 

pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes de acordo com o 
Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
11.3. O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 

equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação. 
 
11.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada da adjudicatária e aceita pela  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG. 
 
11.5. Nenhuma contratação será formalizada sem a efetiva disponibilidade de recursos 

orçamentários para pagamento dos encargos decorrentes, no exercício financeiro em que tenha sido 
celebrada. 

 
11.6. É facultado à Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, quando a convocada não assinar o 

termo de contrato, não retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, 
convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas 
condições propostas de cada classificado, sem prejuízo das multas previstas em edital, de conformidade 
com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 

 
11.12. Para assinatura do Contrato, será exigida a apresentação de instrumento público de 

procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida do representante que irá assiná-lo, onde 
comprove a outorga de poderes, na forma da lei. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
11.13. Se a adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, no prazo estipulado, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, serão convocadas as licitantes remanescentes, respeitando a ordem 
sequencial de classificação. 

 
11.14. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

 
11.15. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 

comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
12. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

contratuais avençadas e as normas enumeradas na Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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12.2. A vencedora deverá indicar profissional pertencente ao seu quadro de pessoal e/ou sócio, 
bem como declaração devidamente assinada em que o profissional assume inteira responsabilidade pela 
execução dos serviços, e que irá efetuá-los de acordo com as disposições contidas no Termo de 
Referência. 

 
12.3. A prestação dos serviços deverá ocorrer, nas dependências da  PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SERRA DA SAUDADE - MG, a contratada deverá realizar 04 (quatro ) visitas semanal in loco, no horário 
de 07:00 ás 16:00, mediante agenda estabelecida entre as partes e através da disponibilização de 
assessoramento remoto, com a utilização dos meios de comunicação disponíveis ( e-mail, telefone) nos dias 
úteis em horário comercial, devendo a mesma, também, ficar disponível para atendimento em caso de 
eventual necessidade da CONTRATANTE. 

 
12.5. O Prazo para início da prestação do serviço será em 72 (setenta e duas) horas, 

imediatamente após a ciência da emissão da autorização do serviço por parte da  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA DA SAUDADE - MG. 

 
12.6. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II, “a” e “b” da 

Lei nº 8.666/93. 
 
13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1. A fiscalização desta contratação será exercida por um representante nomeado pela 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração. 

 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao Prefeito da  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. A dotação orçamentária do objeto de que trata este Edital ocorrerá por conta dos 

recursos orçamentários constantes nos autos do processo. 
 
 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
15.1. Conforme o artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

no mês subsequente ao de cada prestação dos serviços, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês com a 
apresentação da Nota Fiscal, discriminativa no setor competente da  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DA SAUDADE - MG,  devidamente atestada pelo fiscal do contrato especialmente designado para essa 
finalidade; 

 
15.2. Os preços são fixos e irreajustáveis, durante os doze primeiros meses; 
 
15.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
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aquela será devolvida a fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA DA SAUDADE - MG; 

 
15.4. A  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG não se responsabilizará por 

qualquer despesa que venha a ser efetuada e que, porventura, não tenha sido acordada na assinatura do 
contrato. 

 
16. DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
16.1. Durante os dozes primeiros meses do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, 

podendo sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual 
redação. 

 
17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG, pelo prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que: 

 
a) Não assinar a Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b) Não retirar a Ordem de Serviço, quando convocada; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 
f) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade; 
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
17.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a 

contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 

17.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora 
de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), 
sobre o valor do objeto não fornecido. 

 
17.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido 

pela Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de SERRA DA 

SAUDADE/MG poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
a) Advertência. 
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens não 

fornecidos. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS) ANOS. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a 

defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. 
 
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em 
caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de 
eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS. 

 
17.6. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do ITEM 17.5, poderão ser aplicadas 
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conjuntamente com alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS 
ÚTEIS. 

 
17.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 17.5, reserva-se a Prefeitura Municipal de 

SERRA DA SAUDADE/MG o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, 
pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências 
cabíveis. 

 
17.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas nesta cláusula. 
 
17.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal. 
 
17.10. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
17.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 

outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 

 
17.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

 
17.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG. 
 

17.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG, em favor da licitante vencedora, sendo que, 
caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 
17.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
17.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
17.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA 

SAUDADE/MG, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
 
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
18.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial 

ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93 em sua 
atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária: 

 
a) Recusar-se a ENTREGAR/EXECUTAR o objeto de acordo com as especificações 

estabelecidas no Edital; 
b) Falir ou dissolver-se; e 
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa 

anuência da  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG. 
 
18.2. Por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para a Contratante. 
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18.3. Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
18.4. Está prevista a rescisão, ainda para os casos: 
a) Supressão, por parte da Contratante, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além 

do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, estabelecido à época da 
celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à data da supressão; 

b) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente, do 
pagamento obrigatório de indenizações sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e 
imobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

c) Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

d) Descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  

§ 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da Autoridade Competente. 

§ 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 17.4 - “b” e “c”, sem que haja culpa da 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. A critério do Prefeito Municipal a presente licitação poderá ser: 
 
a) Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 
b) Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; 

c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 

 
19.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação. 
 
19.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades 

que o viciarem, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a entrega dos envelopes, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
19.4. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 
 
19.5. . Na contagem dos prazos previstos neste instrumento de licitação, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, considerando-se o expediente 
normal deste Órgão, no horário de 08hs às 13hs (segunda a sexta-feira), exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário, conforme determina o art. 110, da Lei nº. 8.666/93. 

 
19.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia 
útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 
19.7. A Pregoeiro, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover 

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta de preços. 

 
19.8. As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
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19.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

 
19.10. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inveracidade das informações nele contidas, implicará na imediata desclassificação do concorrente 
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido formalizado o Instrumento contratual, a sua rescisão, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis 

 
19.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação vigente, 

em especial a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações e a Lei Complementar nº 123 e suas alterações 
posteriores. 

 
19.12. Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela proponente 

vencedora, em sua proposta farão parte do contrato, independentemente de transcrição. 

SERRA DA SAUDADE/MG, 22 DE MAIO DE 2018  

 
 
 
 
 
DANIEL PAIVA BORGES 
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Este Termo de Referência visa a orientar na Contratação de empresa para prestação de 

serviços de limpeza e conservação de prédio público (Academia Municipal). Estabelece também normas 
gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos e deve ser 
considerado como complementar às demais exigências dos documentos contratuais. 

 
2. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 
2.1. A prestação dos serviços englobará as seguintes tarefas: 
 
2.1.1 – A contratada deverá disponbilizar um(a) funcionário(a) para execução de trabalhos de limpeza e 

conservação de prédio público (Academia Municipal), em toda a sua estrutura interna e externa, com a 
utilização de produtos e materiais a serem fornecidos pela contratante. A limpeza deverá ser efetuada três 
vezes por semana a fim de que o ambiente seja mantido nas melhores condições possíveis para utilização. 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
3.1 Contratação de pessoa jurídica, na forma de empresa cujo objeto é a limpeza de prédio público 

se faz necessária pois o quadro de servidores efetivos da prefeitura não possui pessoal suficiente para 
cumprir com eficiência esta atividade no momento. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

contratuais avençadas e as normas enumeradas na Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
4.2. O Prazo para início da prestação do serviço será em 72 (setenta e duas) horas, imediatamente 

após a ciência da emissão da autorização do serviço por parte da  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA 
SAUDADE - MG. 

 
4.3. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o Art. 73, inciso II, “a” e “b” daLei nº 

8.666/93. 
 
5. DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. As atividades profissionais do contratado deverão ser executadas na sede da Academia 

Municipal em Serra da Saudade – MG. 
 
 
6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGENCIA 
 

6.1. O período de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado na forma do inciso II do artigo 
57 da Lei N.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

6.2. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses 
 
7. DO ORÇAMENTO 
 
7.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos da 

orçamentários da unidade orçamentária: ___________________ 
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8. FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1. Conforme o artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

no mês subsequente ao de cada prestação dos serviços, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês com a 
apresentação da Nota Fiscal, discriminativa no setor competente da  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
DA SAUDADE - MG,  devidamente atestada pelo fiscal do contrato especialmente designado para essa 
finalidade; 

8.2. Os preços são fixos e irreajustáveis, durante os doze primeiros meses; 
8.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida a fornecedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas  
saneadoras. Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERRA DA SAUDADE - MG; 

8.4. A  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG não se responsabilizará por 
qualquer despesa que venha a ser efetuada e que, porventura, não tenha sido acordada na assinatura do 
contrato. 

 
9. DAS OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
São obrigações e responsabilidades das partes, afora outras previstas no presente contrato, e 

às que por Lei lhe couberem: 
 
9.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 
9.1.1. Na execução deste contrato, será obrigação da CONTRATADA todo empenho e dedicação 

necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que forem confiados. 
 
 
9.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
a) Fornecer acesso ao local de trabalho nos dias e horários estabelecidos entre as partes; 
b) Fornecer todo o material e insumos necessários à execução dos serviços; 
c) Efetuar os pagamentos após a aceitação dos serviços e da apresentação e aceitação da 

respectiva nota fiscal ou documento equivalente conforme for o caso. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização desta contratação será exercida por um representante nomeado pela 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14. DO VALOR MÁXIMO 
 
14.1 – Fica estabelecido o valor máximo mensal para a presente contratação em R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). 
14.1.1 – As propostas que contiverem valores superiores a este patamar serão 

automaticamente desclassificadas. 
 
 
DANIEL PAIVA  BORGES 
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)                                         _, inscrito(a) no CNPJ n°.                     ,   por   

intermédio   de   seu   representante   legal   o(a) Sr(a)                              _,   portador(a)   da   Carteira   de   
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA para fins do disposto no inciso 
VII do art. 4º da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001//2018 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERRA DA SAUDADE - MG. 

 
 

Local e data, 
 
 
 
 
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/06 (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)                                         _, inscrito(a) no CNPJ n°.                     ,   por   

intermédio   de   seu   representante   legal   o(a) Sr(a)                              _,   portador(a)   da   Carteira   de   
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA para os fins que se fizerem 
necessários e sob as penas legais cabíveis que, detém a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06, de 14 de dezembro de 2006 com 
suas alterações posteriores e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei. 

 
 

Local e data, 
 
 
 
 
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE 
MENOR 

 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)                                         _, inscrito(a) no CNPJ n°                  _,   por   

intermédio   de   seu   representante   legal   o(a) Sr(a)                              _,   portador(a)   da   Carteira   de   
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no item 
inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 , acrescido pela Lei nº. 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 

Local e data, 
 
 
 

 
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. 

 
 
 
 
 
 
 
(nome da empresa)                                         _, inscrito(a) no CNPJ n°                  _,   por   

intermédio   de   seu   representante   legal   o(a) Sr(a)                              _,   portador(a)   da   Carteira   de   
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da lei, que não 
está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de SERRA DA SAUDADE/MG 
e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua 
habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Local e data, 
 
 
 
 
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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ANEXO VI – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade  
Comissão Permanente de Licitação Pregoeiro Oficial do Município 
 
Pregão Presencial nº 016 /2018 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG 
 
 
 
 
 
 
A empresa                                          por meio de seu representante legal o (a) Sr. (a)                                     

_, Carteira de 
Identidade  n.º    CPF n.º                   _, 
nomeia seu (sua) bastante procurador (a) _                                o (a) Sr. (a) 
                                     _, com poderes para praticar todos os atos referentes  ao Pregão  

Presencial n.º 016/2018 –  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG, inclusive 
ofertar lances verbais, interpor ou desistir de interpor recursos, bem como realizar negociações 
diretamente com o PREGOEIRO no tocante aos preços propostos. 

 

 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 

carimbo (ou nome legível) e assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: A assinatura do representante da empresa deverá ser reconhecida firma em 
Cartório Oficial de Notas. 
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE–  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG E A EMPRESA                                   _. 
 
 
Aos    dias do mês de    do ano de 2018, de um 

lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE/MG, com sede à Praça Ademar 

Ribeiro de Oliveira 130, Centro, SERRA DA SAUDADE/MG, inscrita no CNPJ/MF n.º 
18.301.069/0001-10, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Alaor José Machado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. ______________________, doravante denominada CONTRATANTE, 
e do outro lado a empresa                                                 _, inscrita no CNPJ sob o nº.                _, 
com sede na Av.                        _, CEP            _, 

neste   ato   representada   pelo   seu      ,   o   
Sr. 

                                (nacionalidade, estado civil, endereço), inscrito no CPF sob o nº                    
_, portador da Cédula de Identidade nº.             , residente e domiciliado na Rua                 _, CEP               
_, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista os termos da Lei nº. 10.520/02 e 
subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 
alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e 
às condições e exigências estabelecidas neste  Edital  do  Pregão  Presencial nº 016/2018  e  seus  
Anexos  e  demais  normas regulamentares aplicáveis à espécie, celebram, por força do presente 
instrumento, conforme cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui-se objeto deste contrato a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e conservação de prédio público (Academia Municipal) conforme especificações contidas no 
presente contrato e no Edital de Pregão Presencial nº 016/2018, independente de transcrição. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
A CONTRATADA deverá executar o serviço pactuado de acordo com as exigências e os 

prazos estabelecidos no Termo de Referência. Os serviços serão prestados nas dependências da 
Academia Municipal três vezes por semana, englobando a limpeza e conservação tanto da área 
interna como da área externa do prédio. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
As partes que integram a presente relação contratual comprometem-se a cumprir as 

exigências dos parágrafos seguintes, sem prejuízo de quaisquer outras inerentes à boa e fiel 
execução de seu objeto e daquelas insertas nas demais cláusulas deste contrato e no Termo de 
Referência. 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a: 
 
Na execução deste contrato, será obrigação da CONTRATADA todo empenho e dedicação 

necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que forem confiados.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante obriga-se a: 
 

d) Fornecer acesso ao local de trabalho nos dias e horários estabelecidos entre as partes; 
e) Fornecer todo o material e insumos necessários à execução dos serviços; 
f) Efetuar os pagamentos após a aceitação dos serviços e da apresentação e aceitação da 

respectiva nota fiscal ou documento equivalente conforme for o caso. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
O preço pela aquisição objeto deste Contrato é o apresentado na proposta final da CONTRATADA, 

devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, perfazendo o montante de R$               (              _), por ter 
sido considerada a vencedora. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA 
 
A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da seguinte dotação: 

_____________________ 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente contrato tem pôr termo inicial a data de sua subscrição e termo final em     

de             de          . Podendo ser prorrogado a critério das partes, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, se 
manifestamente vantajoso à CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
8.1. A fiscalização desta contratação será exercida por um representante nomeado pela 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser solicitadas ao Prefeito da  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE - MG, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas no Termo de Referência, sem prejuízo de 
outras previstas na legislação vigente, garantida a prévia defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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10.1. A rescisão contratual dar-se-á conforme definido no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
11.1. Este ajuste regula-se por suas cláusulas, pela legislação pertinente às contratações firmadas 

pela Administração Pública e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Os casos omissos serão 
resolvidos de acordo com os termos das normas e princípios supracitados. 

 
CLÁUSULA DOZE – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
12.1. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

documentos, cujos teores consideram-se conhecidos e acatados pelas Partes: 
 
a) Processo Administrativo do Pregão Presencial nº 016/2018-  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

DA SAUDADE - MG; 
b) proposta da CONTRATADA, no que couber; 
c) o edital e os anexos do Pregão nº 016 /2018- PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE 

- MG; 
d) Normas da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93 e 

suas posteriores alterações; a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas 
alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO 
 
13.1. À luz do que preceitua o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, este contrato será 

publicado na impressa oficial, na forma de extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte dias) daquela data.  

 
CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO 
 
Para dirimir questões oriundas do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Dores 

do Indaiá – MG. 
E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, 

firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 
 
 
Data e local 
 
 
Contratante 
 
 
 
Contratado  
 
 


