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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

ITENS PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 025/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

NÚMERO DA MODALIDADE 014/2018 

O Município de Jacinto MG, torna público, para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados 

abaixo, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO – PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do 

tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório 

obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 04, de 2010, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação 

correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 014/2018 

Data da abertura da sessão 

pública 
30 de Julho de 2018 

Horário 08h00min horas. 

Credenciamento Das 7:30h às 08h00min do dia 30 de Julho de 2018. 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação situada na Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343, 1º 

Andar, Centro, Jacinto MG. 

 

 

1 - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a formalização de contrato para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

ALARME E SENSORES EM REGIME DE COMODATO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, 

conforme relacionado no anexo I, parte integrante deste edital. 

 

1.1 - Sistema de alarme monitorado com todo o sistema em regime de comodato de 12 à 40 sensores por local com duas 

formas de comunicação, onde uma delas é GPRS e a outra a que tiver disponivel pela prefeitura. 

 

1.2 A Licitante vencedora deverá: 

 

a) Monitorar os pontos de Alarme, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do instrumento 

contratual; 
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b) – Fornecer equipamentos, materiais, ferramenta e mão de obra em regime comodato. 

 

1.2.1 A responsabilidade por todos os equipamentos será por conta da licitante vencedora. 

 

1.1.2 Toda manutenção nos equipamentos serão de responsabilidade da licitante vencedora. Quando ocorrer algum 

problema com qualquer um dos equipamentos, a empresa deverá consertá-lo em até 12 (doze) horas.   

 

1.2.3 Caso o alarme de algum prédio público disparar na central de monitoramento, a licitante vencedora deverá acionar 

o responsável (delegado pela administração) no prazo Maximo de 5 minutos. 

 

1.2.4 Competirá a contratada ter os profissionais necessário ao desempenho dos serviços devidamente uniformizados e 

identificados, respeitando as leis trabalhistas. 

 

1.2.5 A licitante vencedora deverá apresentar copia dos documentos dos veículos utilizados como locomoção dos Técnicos, 

bem como a copia do livro de Registro de Empregados que executaram os serviços. 

 

1.2.6 Nenhuma das atividades de instalação e execução do serviço de monitoramento poderá ser terceirizado. 

 

1.2.7 A prefeitura exercerá ampla fiscalização dos serviços, designando, para tanto, servidor público municipal, ao qual a 

contratada deverá prestar todas as informações legalmente solicitadas.  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1- Poderão participar da presente licitação EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL constantes nos capítulos II e IV da Lei Complementar Federal 

nº 123/06 e suas alterações subseqüentes, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, 

inclusive quanto à documentação. 

 

2.2 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Microemprendedor 

Individual (MEI) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), constante no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não 

esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em participar desse procedimento, 

deverão comprovar sua condição de ME, MEI ou EPP, por meio de declaração, conforme modelo do Anexo IV ou 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial.  
 

2.3 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e penalmente. 

 

2.4 – A Declaração de que se trata este LOTE, deve ser entregue no momento do credenciamento, fora dos envelopes 

“proposta” e “Habilitação”. 

 

2.5 - Não poderão participar deste pregão 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 constituídos na forma de empresas em consórcio. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 

este Edital. 
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3.2. A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Antônio Ferreira Lucio, 

343, 1º  Andar, Centro, Município de Jacinto MG, ou enviada por email para o endereço eletrônico: 

licitacaojacinto1@gmail.com. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

3.4. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) 

dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 

no endereço licitacaojacinto1@gmail.com. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

3.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo 

licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.Os representantes das empresas concorrentes deverão entregar ao Pregoeiro, antes da entrega dos envelopes: 

4.1.1.1. Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do art. 

4º da Lei 10.520/02. 

4.1.1.2. Será exigido Procuração Particular com firma reconhecida (§2º do art. 654 do Código Civil) ou Procuração 

Pública, em nome do representante legal, dando poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes a este certame em nome da proponente. 

4.1.1.3. Cópia autenticada do Ato Constitutivo ou contrato social ou inscrição de registro publico ou ata de fundação e 

estatuto social em caso de cooperativas ou cartão de microempreendedor individual,juntamento com a copia dos 

documentos de identificação dos sócios, diretores ou administradores, devidamente registradas em seus órgãos 

compententes,  que comprove a capacidade do outorgante da Procuração Particular em constituir mandatários. 

Dispensado se o instrumento for Procuração Pública. 

4.1.1.4 Apresentação de documento de identificação do representante com fé pública ou de cópia autenticada da mesma. 

4.1.1.5 Cada representante somente poderá representar uma única licitante. 

4.1.2 Os interessados das empresas concorrentes deverão entregar ao Pregoeiro, antes da entrega dos envelopes: 

4.1.2.1 Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do art. 

4º da Lei 10.520/02. 

4.1.2.2 Cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.1.2.3 Apresentação de documento de identificação com fé pública ou de cópia autenticada da mesma. 

4.1.2.4 A Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação é condição essencial para a 

abertura da proposta, visto a peculiaridade de inversão das fases nesta modalidade de licitação, ou seja, no Pregão, 

primeiro abre-se o envelope das propostas e depois o envelope de habilitação do vencedor. 
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4.1.2.5. As empresas que não entregarem esta declaração não poderão entregar os envelopes, recebendo-os de volta 

lacrados, se for o caso. 

4.1.2.6 As empresas que apresentarem a declaração, mas não apresentarem documentação hábil para credenciarem os 

seus representantes legais, poderão entregar os envelopes e participar com o seu preço original ofertado, mas estarão 

impedidos de participar da etapa de lances. 

4.1.3. A Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme Anexo XI. 

4.1.3.1 O responsável legal poderá assinar a declaração na própria sessão para firmar o compromisso moral de 

honestidade e transparência na participação do certame. 

4.1.3.2 A licitante não poderá ser descredenciada/inabilitada do certame pela falta de apresentação desta Declaração, 

todavia a comissão especial de licitação deverá consignar em ata, para constar para todos os fins, que a empresa se negou 

a apresentá-la. 

4.1.4 As Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar a cópia do seu pedido de 

enquadramento (Declaração de ME ou EPP) devidamente registrado no órgão competente conforme IN/DNRC 103/07 

ou Certidão Simplificada da Junta Comercial que conste o seu enquadramento (ME ou EPP) para fins das prerrogativas 

da Lei Complementar 123/06. 

4.2 As empresas que cumprirem esta fase estão credenciadas a participar da fase de lances. As demais participarão com 

suas propostas comerciais originais e não terão direito de baixar os seus preços (ou porque a documentação para 

credenciar o participante era insuficiente ou porque ninguém da empresa veio e só mandaram os envelopes). 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado no preâmbulo deste 

Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os 

seguintes documentos: 

5.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação – Anexo IV; 

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 – ANEXO VI; 

5.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, 

parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal 

diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

5.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e rubricados no fecho, 

opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018 
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(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou 

aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. 

Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, 

com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018 

 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta – ANEXO III, em uma via, processada em 

computador, com identificação do proponente, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado pelo nome 

e CPF, dela constando obrigatoriamente: 

a) valor unitário por lote e valor global; 

b) a quantidade de unidades, fixada no Termo de Referência para cada item; 

c)  Marca; 

d)  Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
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6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

6.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo 

desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal. 

6.6. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 

cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

7.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais 

pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário por lote. 

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

8.2.1. O Pregoeiro poderá definir imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo admissível para lances 

supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de disciplinar previamente o andamento da sessão. 

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da 

etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) , empresa de pequeno porte 

(EPP), Microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), 

será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

6.204, de 2007. 

8.5. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP/MEI e COOP participantes que sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/MEI/COOP. 

8.6. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e 

a licitante ME/EPP/MEI/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 
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8.6.1. Caso a ME/EPP/MEI/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes ME/EPP/MEI/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

8.6.2. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/MEI/COOP empatadas, no referido intervalo de 5% 

(cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme 

subitens acima.  

8.6.3. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/MEI/COOP assumirá a condição de melhor classificada no certame, 

para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/MEI/COOP, ou 

ainda não existindo ME/EPP/MEI/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial. 

8.6.4. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final das licitantes, será 

cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar. 

8.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

8.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja 

obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste Edital. 

8.9. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual e 

sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O Pregoeiro identificará em coluna própria as microempresas, empresas de 

pequeno porte, microempreendedor individual e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

8.10. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor 

preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada. 

8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 

empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.13. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e 

microempreendedor individual equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 

identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta. 

8.14. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 

1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

8.15. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo. 
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8.16. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

8.17. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao 

licitante mais bem classificado. 

9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte e a microempreendedora individual a consulta também abrangerá 

o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior 

ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) 

de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

9.1.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a 

aplicação do tratamento diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar 

n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.  

9.2. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente, imediatamente, documento contendo as características dos 

produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos, dentre outros, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.2.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o Pregoeiro exigirá que o licitante 

classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado dentro 

de 2 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

9.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio ata e comunicados aos licitantes. 

9.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 

havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

9.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a 

aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 

assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

9.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e 

desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

9.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no 

prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

9.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de 

testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 

o caso. 

9.2.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.2.9. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas e Mei’s sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 
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9.2.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao 

quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos 

quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

9.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

Edital. 

9.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação. 

9.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma 

determinada neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 

do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

10.4. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. 

10.5. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja 

com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores. 

10.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão apresentar a seguinte 

documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

10.6.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores;  

 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

 

d) No caso de microempresa, empresa de pequeno porte e Microemprendedor individual: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou Microemprendedor Individual nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;  

 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  

 

10.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

10.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 

ou positiva com efeito de negativa relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União e regularidade relativa à 

Seguridade Social, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN DE 02/10/2014. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

10.6.3 - Qualificação Econômico-Financeiro 

 

a) - Certidão negativa de falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes “Documentação” 

 

9.2 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, apresentarem incompleta ou incorreta, 

SERÃO INABILITADAS não se admitindo complementação posterior, salvo previsão contida no § 3º do Artigo 48 da 

Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. 
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10.6.4 Documento Complementar: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 – ANEXO VI. 

 

 

10.6.5 – Qualificação Técnica 

 

a)  – Atestado de capacidade Técnica, emitida por Pessoa Física ou Jurídica, comprovando que o responsável técnico da 

empresa participante desse processo já executou o tipo de serviços previstos 

   

b) Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico da Empresa, através de atestado e/ou certidão de serviços 

pertinente e compatível e m características com o objeto deste Edital, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando ter executado esse tipo de serviços 

10.6.4. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.6.4.1. O licitante ME/EPP/COOP/MEI, esta última enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.6.4.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.6.5. Se constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

10.6.6. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando na ata a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.6.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.6.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes presentes, os lances finais 

oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e 

por todas as licitantes presentes. 

10.7. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro. 
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11.2. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da 

licitante. 

11.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para fins de 

pagamento. 

11.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da ata 

de registro de preços e aplicação de eventual sanção à empresa fornecedora, se for o caso. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, mediante registro em ata. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção 

de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também em outros três 

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o 

prazo de 02 (dois) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 

13.2. As impugnações ao edital poderão ser feitas até a data e hora-limite acima mencionados. 

13.3. Na fase final da Sessão Pública do Pregão, após declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, 

imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, registrando em ata a síntese das suas razões, devendo os 

interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. A falta de manifestação imediata e motivada importará 

a decadência do direito de recurso. 
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13.4. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em igual número de dias (03), que começarão a contar do 

término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de 

manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

13.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

13.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

13.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13.9. O MUNICÍPIO  DE JACINTO MG não se responsabilizará por recursos e impugnações endereçados via postal ou 

por outras formas, entregues em locais diversos da sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na AV. 

ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO, Edifício sede da Prefeitura Municipal de Jacinto MG, e que, 

por isso, não sejam protocolizados no prazo legal e e horário comercial. 

13.10. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.11. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

 

14 – DO RECEBIMENTO 

 

14.1. – Os serviços deverão ser iniciados logo após a assinatura do contrato  

 

14.2. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue mensalmente, no setor de 

contabilidade da prefeitura. 

 

15 - DOS ENCARGOS 

 

15.1 - Incumbe à Contratante: 

 

15.1.1 - Conferir a prestação dos serviços pelo profissional indicado; 

 

15.1.2 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 

 

15.2 - Incumbe à Licitante vencedora: 

 

15.2.1 –Prestar todos os serviços pactuados no contrato de maneira correta de acordo as determinações da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Corrdenação e Gestão 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Dentro da validade da contrato, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou 

aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da 

contratação é até 31 de dezembro do ano corrente,  prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo 

de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
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16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 

adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

16.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

16.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta 

ao Cadastro Municipal de Fornecedores, cujo resultado será anexado aos autos do processo. 

16.6. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, o contratado deverá regularizar 

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

16.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade 

da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

17. DA EXECUÇÃO 

 

16.1 - A Licitante vencedora fica obrigada aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas quantidades do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho. 

 

18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

18.1 - Os serviços objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante no contrato da licitante vencedora. 

 

18.2 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, até o vigésimo dias do mês subseqüente a prestação dos 

serviços. 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de 

adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da 

Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal 

apresentada. 

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 
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18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro Municipal de Fornecedores para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 

processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores.   

18.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

18.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento  

e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

19- DAS PENALIDADES 

 

19.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
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19.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser 

descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subLOTE 19.2, e das demais cominações legais. 

 

19.2 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

I - por atraso injustificado na prestação dos serviços 

a) Multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos 

de início. 

 

II - pela inexecução total ou parcial do acordado através do contrato, garantida a defesa prévia:  

a) advertência; 

 

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com  Município, por prazo não superior 

a 02 (dois) anos ; 

 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois 

do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso anterior. 

 

19.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 ( 

cinco ) dias úteis. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar 

a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) cometer fraude fiscal; 

g) comportar-se de modo inidôneo. 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto 

ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor estimado do (s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no CADASTRO MUNICIPAL DE 

FORNECEDORES, pelo prazo de até cinco anos; 

c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
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20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.5. 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. As 

penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

20.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

21.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentárias próprias: 

 

020201.0412200032.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO – 3.3.90.39.00 OUTROS 

SV PJ – FICHA 67  - FONTE RECURSO 100 

020401.0812200222.177 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL – 3.3.90.39.00 

OUTROS SV PJ – FICHA 170 – FONTE RECURSO 100 

020701.1012200211.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. DE SAÚDE – 3.3.90.39.00 FICHA 252 – 

FONTE RECURSO 102/152 

027021030100062.070 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SAUDE BASICA – 3.3.90.39.00 – FICHA 270 – FONTE DE 

RECURSO 102/148/155 – FICHA 295 FONTE 149 

020801.1212200202.163 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. EDUCAÇÃO – 3.3.90.39.00 – FICHA 360 

FONTE 100/101 – FICHA 380 – FONTE 122/145/147  

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 
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22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro, Município 

de Jacinto MG, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

20.14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

20.15 - Fazem parte integrante deste Edital: 

 

- Anexo I – Descrição do Objeto; 

- Anexo II - Modelo de Credenciamento; 

- Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

- Anexo IV – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 

- Anexo V - Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação; 

- Anexo VI – Modelo de Declaração que não emprega menor; 

- Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços. 

-Anexo VIII – Minuta do Contrato 

- Anexo IX – Relação de Dotação Orçamentária a ser utilizada 

 

 

JACINTO  – MG, 09 de Julho de 2018 

 

 

 

___________________________________ 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

 

1 - DO OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para  prestação de serviços de monitoramento 

eletrônico com implantação de sistema de alarme, sensores e câmeras em regime de comodato em diversos prédios 

públicos do município de Jacinto /MG. 

1.1 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

Lote ITEM DESCRIÇÃO LOCAIS MESES QUANT. 

01 01 SISTEMA DE ALARME 

MONITORADO COM TODO O 

SISTEMA EM REGIME DE 

COMODATO DE 12 À 40 

SENSORES POR LOCAL COM 

DUAS FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO, ONDE UMA 

DELAS É GPRS E A OUTRA A 

QUE TIVER DISPONIVEL PELA 

PREFEITURA E SISTEMA DE 

CAMÊRAS COM RESOLUÇÃO 

FULL HD. 

Regras mínimas a serem cumpridas 

na instalação: 

 Instalar 01 sensor para 

cada ambiente de cada 

prédio da prefeitura, 

colocando assim cada 

sensor nominal ao ambiente 

de instalação do mesmo. 

 Duas formas de 

comunicação (Uma delas 

disponível pela prefeitura). 

 Passar os fios de maneira 

segura, para evitar o corte 

ou vandalismo. 

 Instalação da central em 

local seguro. 

 Instalação de Câmeras em 

todos os ambientes dos 

prédios públicos 

PREDIOS 

MUNICIPAIS 

12 MESES 

NO ANO 

240 
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 Equipamento para 

gravação de no mínimo 15 

dias consecutivos. 

 Instalação do DVR em local 

seguro. 

Descrição do Equipamento: 

 Central de Alarme: 

 Central de alarme 

Monitorável para até 99 

zonas  

 99 usuários. 

 Tecnologia de barramento. 

 16 partições reais. 

 Expansor de controle remoto 

e sensores sem fio*. 

 Integração com eletrificador. 

 Teclado incluso LCD 

 Até 16 teclados endereçáveis. 

 Até 99 zonas (6 duplas na 

placa + 1 por teclado + zonas 

de barramento + zonas sem 

fio). 

 Uma saída PGM com relé. 

 Arme/desarme via telefone. 

 Função ronda. 

 Função de discadora com 16 

telefones. 

 Monitora saída auxiliar, 

sirene, bateria, teclados e 

linha telefônica. 

 Módulo Ethernet* e módulo 

GPRS* com 2 SIM cards, 

opção de arme/desarme por 

SMS e envio de mensagens 

no disparo. 

 Sensor 

 Sensor infravermelho PET 

com dupla tecnologia com 

cobertura de 15m ângulo de 

90º. 

 Função PET imune a animais 

até 30Kg 

 Possui 1 sensor PIR QUAD 

mais 1 canal de micro-ondas, 

alta segurança na detecção. 
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 DVR STAND ALONE 

 - H.264, H.264 + e 

compressão de vídeo dual-

stream; 

- Câmaras de Suporte HD-

TVI, AHD, HD-CVI, IP e 

analógicos com acesso 

adaptativo; 

- modo 1080P Lite Suporte 

habilitado para perceber em 

tempo real 1080P lite e 

resolução Lite 720P; 

- HDMI e saída VGA de até 

1920 × 1080p resolução; 

- A distância de transmissão 

longa sobre cabo coaxial; 

- Até 4/8-ch reprodução 

síncrona com resolução de 

1080p; 

- Reprodução em até 

velocidade 256x. 

 

Características: 

 

- Video / Audio Input: 

Entrada de Áudio: | 1-CH; 

- A compressão de vídeo: | 

H.264, H.264+; 

- Analógico e entrada de 

vídeo HD-TVI: | 16-ch, a 

interface BNC (1,0 Vp-p, 75 

O); 

- Tipos de câmara 

suportados: input apoio 

HDTVI: 1080p / 25Hz, 

1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 

720p / 30Hz, 720P / 50Hz, 

720p / 60Hz - input apoio 

AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 

30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 

30Hz Entrada CVBS apoio; 

- IP de entrada de vídeo: | 2-

ch Até resolução de 2MP; 

- Video Interface de entrada: | 

BNC (1,0 Vp-p, 75O); 

- Compressão de áudio: | 

G.711; 

- Interface de entrada de 

áudio: | RCA (2,0 Vp-p, 1 

kW); 
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- Áudio Bidirecional: | 1-ch, 

RCA (2,0 Vp-p, 1 KQ) 

(usando entrada de áudio). 

 

Vídeo / saída de áudio: 

 

- Output CVBS: | 1-ch, BNC 

(1,0 Vp-p, 75O), resolução: 

PAL: 704x576, NTSC: 

704x480; 

- Saída HDMI / VGA: 

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 

2160) / 30Hz, 2K (2560 × 

1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 

60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 

1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 

768 / 60Hz - VGA: 1-ch, 2K 

(2560 × 1440) / 60Hz, 1920 

× 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 

60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 

1024 × 768 / 60Hz; 

- Resolução de gravação: 

1080P modo Lite: Córrego 

principal: 1080P (lite) (em 

tempo real) / 720P (lite) (em 

tempo real) / WD1 / VGA / 4 

CIF / CIF Sub-stream: WD1 

(não em tempo real) / 4 CIF 

(não -real-time) / CIF / QCIF 

/ QVGA; 

- Modo não 1080P Lite: 

Córrego principal: 1080p 

(não em tempo real) / 720P 

(não em tempo real) / 720P / 

WD1 / VGA / 4 CIF / CIF 

Sub-stream: WD1 (não em 

tempo real) / 4CIF ( não real-

time) / CIF / QCIF / QVGA; 

- Frame Rate: | main stream: 

Quando o modo Lite 1080p 

não ativado: Para o acesso 

fluxo de 1080p: 1080p / 720p 

@ 12fps; VGA / WD1 / 4 

CIF / CIF @ 25fps (P) / 30 

fps (N) De acesso fluxo de 

720p: 720p / VGA / WD1 / 

4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30 

fps (N); Quando 1080p modo 

Lite ativado: 1080p Lite / 

720p Lite / VGA / wd1 / 4 

CIF / CIF @ 25fps (P) / 30 

fps (N) Sub-stream: WD1 / 
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4CIF / 2CIF @ 12fps; CIF / 

QVGA / QCIF @ 25fps (P) / 

30 fps (N); 

- Video Bit Rate: | 32 Kbps-6 

Mbps; 

- Tipo Stream: | Video / 

Vídeo e Áudio; 

- Saída de Áudio: | 1-ch RCA 

(Linear, 1k); 

- Fluxo dual: | Apoio; 

- Resolução de reprodução: | 

1080P / 1080P (lite) / 720P / 

VGA / WD1 / 4 CIF / CIF / 

QVGA / QCIF; 

- Synchronous Reprodução: | 

16-CH. 

 

Geral: 

 

- Fonte de alimentação: | 12V 

DC; 

- Consumo: | = 30W (sem 

discos rígidos); 

- Temperatura de trabalho: | -

10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 

ºF); 

- Umidade de trabalho: | 10% 

~ 90%; 

- Chassis: | Standalone 

chassis 1U; 

- Dimensões: | 315 x 242 x 

45 milímetros; 

- Peso: | = 2 kg. 

 HD 2 TB Purple 

 CAMERA 

 - Sensor: 2MP CMOS 

Imagem Sensor 

 - Sistema de sinal: 

PAL/NTSC 

 - Pixels efetivos: 

1920(H)*1080(V) 

 - Iluminação mínima: 0.01 

Lux @ (F1.2,AGC ON),0 

Lux com IR 

 - Tempo de Obturador: 

1/25(1/30)s to 1/50,000s 

 - Day & Night: ICR 

 - Ajuste do ângulo: Pan: 0 - 

360 °, Inclinação: 0 - 180 °, 

Rotação: 0 - 360 ° 

 - Sincronização: 
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Sincronização interna 

 - Taxa de quadros de vídeo: 

1080p@25fps/1080p@30fps 

 - Saída de vídeo HD: 1 Saída 

analógica HD 

 - Relação S / N: ＞62dB 

 Lente: 

 - 2.8mm, 3.6mm, 6mm 

opcional 

 - Ângulo de visão: 103 ° (2,8 

mm), 82,2 ° (3,6 mm), 54 ° 

(6 mm) 

 - Montagem da lente: M12 

 Geral: 

 - Condições de 

funcionamento: 40 ° C - 60 ° 

C, -40 ° F - 140 ° F, 

Humidade de 90% ou menos 

(sem condensação) 

 - Fonte de energia:  12 

VDC±15% 

 - Consumo de energia: Max. 

4W 

 - Nível de proteção: IP66 

 - Faixa de IR: Até 20m 

 - Dimensões: Φ70×154mm 

02 Serviço de Instalação por TODO O 

sistema. 

20 -- 20 

 

1.1.1 - Os valores estimados pela Administração encontram-se nos autos do Processo 

Administrativo, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo. 

1.1.2 –  Por se tratar de um registro de preços a Administração não obriga-se a adquirir os 

serviços/produtos, caso não seja de seu interesse. 

1.2. Sistema de alarme monitorado com todo o sistema em regime de comodato de 12 à 40 sensores por local com duas 

formas de comunicação, onde uma delas é GPRS e a outra a que tiver disponivel pela prefeitura. 

 

Regras mínimas a serem cumpridas na instalação: 

 Instalar 01 sensor para cada ambiente de cada prédio da prefeitura, colocando assim cada sensor nominal ao 

ambiente de instalação do mesmo. 

 Duas formas de comunicação (Uma delas disponível pela prefeitura). 

 Passar os fios de maneira segura, para evitar o corte ou vandalismo. 

 Instalação da central em local seguro. 
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Descrição do Equipamento: 

 Central de Alarme: 

 Central de alarme monitorável para até 99 zonas  

 99 usuários. 

 Tecnologia de barramento. 

 16 partições reais. 

 Expansor de controle remoto e sensores sem fio*. 

 Integração com eletrificador. 

 Teclado incluso LCD 

 Até 16 teclados endereçáveis. 

 Até 99 zonas (6 duplas na placa + 1 por teclado + zonas de barramento + zonas sem fio). 

 Uma saída PGM com relé. 

 Arme/desarme via telefone. 

 Função ronda. 

 Função de discadora com 16 telefones. 

 Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica. 

 Módulo Ethernet* e módulo GPRS* com 2 SIM cards, opção de arme/desarme por SMS e envio de mensagens no 

disparo. 

 Sensor 

 Sensor infravermelho PET com dupla tecnologia com cobertura de 15m ângulo de 90º. 

 Função PET imune a animais até 30Kg 

 Possui 1 sensor PIR QUAD mais 1 canal de micro-ondas, alta segurança na detecção 

 

2.0. Locais onde serão instalados: 

 PSF JAGUARÃO 

 PSF BOM JARDIM 

 PSF SAÚDE DA FAMILIA VIDA NOVA  

 PSF SAÚDE ESPERANÇA ( CENTRO ) 

 FISIOTERAPERIA 

 VIGILÂNGIA EM SAÚDE 

 PSF SAÚDE DA FAMILIA AVAÍ 

 CAPS 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 ESCOLA PEDRO ABELARDO 

 ESCOLA MUNICAIPAL CELINO MACEDO 

 ESCOLA MUN. EMANUEL SOARES O. CAMPOS ( BOM JARDIM ) 

 ASSITÊNCIA SOCIAL ( JAGUARÃO ) 

 ESCOLA MUN. BRANCA DE NEVE ( JAGUARÃO )  

 PORTO DA BALSA 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

Na atual conjuntura em que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente na preservação do 

patrimônio público, se faz necessária a CONTRATAÇÃO de serviços especializados para os prédios públicos do 

município.  
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4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO:  

O critério de julgamento da licitação será o de menor preço por LOTE. 

 

5 –  DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 151.785,80 (Cento e cinquenta e um mil reais setecentos e 

oitenta e cinco reais e oitenta centavos). 

5.2 - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base 

em relatórios de custos com apenas um fornecedor local, conforme justificativa abaixo: 

A exigência  de um número mínimo de três orçamentos deve-se ao disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 

43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, funda-se na jurisprudência do TCU Acórdão nº 4.013/08 – 1ª Câmara. 

O município de Jacinto/MG, sede desta Comarca, conta com limitação de empresa especializada para prestação de 

serviços com venda especificado no objeto. Ao buscar empresas regionais apenas uma, com sede em neste Município, 

atendeu nossa solicitação e forneceram as  pesquisas de mercado.  

A Consultoria Jurídica da União em Minas Gerais já manifestou através manual de procedimentos para a contratação de 

bens e serviços, expedido em 2012, que embora a regra seja a obtenção de três orçamentos válidos, poderemos, 

justificadamente, prosseguir com número inferior ao que dispões a mesma. 

Portanto, motivados pela limitação de mercado, ou seja, não encontramos três fornecedores em nossa cidade, pelo 

manifesto desinteresse de outras empresas da região em responder nossa solicitação, e, por ser antieconômica a referida 

aquisição em outra localidade, que deliberamos por prosseguir com a contratação. 

6- DA VIGENCIA:  

6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de Dezembro de 2018 contados a partir da assinatura da 

termo, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

7 - DO PAGAMENTO - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 

Tesouraria do Município de Jacinto MG, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica devidamente autorizada pelo 

Secretario competente em até 30 dias, contados do recebimento da mesma, Certidão da Fazenda Federal,  CRF do FGTS 

em estado regular. 

 

7.1 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 

reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

8 – DO PRAZO DE ENTREGA  - O objeto desta licitação será fornecido parceladamente de acordo com a necessidade 

da Prefeitura Municipal. O prazo de instalação e inicio do monitoramento será de 05 (cinco) dias após a emissão da 

Ordem de serviço. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos 

no Edital e seus anexos; 

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros e 

10-  DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

10.1 A licitante vencedora deverá: 

a) Monitorar os pontos de Alarme, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do instrumento 

contratual; 

b) – Fornecer equipamentos, materiais, ferramenta e mão de obra em regime comodato. 

10.2 A responsabilidade por todos os equipamentos será por conta da licitante vencedora. 

10.3 Toda manutenção nos equipamentos serão de responsabilidade da licitante vencedora. Quando ocorrer algum 

problema com qualquer um dos equipamentos, a empresa deverá consertá-lo em até 06 (SEIS) horas.   

10.5 Se o alarme de algum prédio público disparar na central de monitoramento, a licitante vencedora deverá acionar o 

responsável (delegado pela administração) no prazo Maximo de 5 minutos. 

10.6 Competirá a contratada ter os profissionais necessário ao desempenho dos serviços devidamente uniformizados e 

identificados, respeitando as leis trabalhistas. 

10.7 A licitante vencedora deverá apresentar copia dos documentos dos veículos utilizados como locomoção dos Técnicos, 

bem como a copia do livro de Registro de Empregados que executaram os serviços. 

10.8 Nenhuma das atividades de instalação e execução do serviço de monitoramento poderá ser terceirizado. 

10.9 A prefeitura exercerá ampla fiscalização dos serviços, designando, para tanto, servidor público municipal, ao qual a 

Contratada deverá prestar todas as informações legalmente solicitadas.  

10.10. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 

dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.11. O recebimento de material de valor igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma 

comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

10.12 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 ou vícios redibitórios, e, na 
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ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.13. O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no Cadastro Municipal de 

Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
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11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.5. 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. 

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

 

 

JACINTO MG, 09 DE JULHO  DE 2018 

 

RESPONSAVEL 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

 

 

 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº 

............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Jacinto MG, na 

modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 

 

................, ......... de .................................. de 2018 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
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-ANEXO III – 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

____________________________________________,CNPJ____________________,sediada_______________________

________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 

XX/2018, DECLARA expressamente que: 

 

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o subLOTE 

8.1.1 do Edital. 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2018 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________, 

inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como ____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 

do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  

� Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 

43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 

contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

(Observação 1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

 

(Observação 2: Esta declaração deve ser entregue ao pregoeiro, no momento do credenciamento, fora dos envelopes 

“proposta” e “habilitação” 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º A LEI Nº 10.520/2002 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

DECLARAÇÃO 

 

____________________________________________,CNPJ____________________, sediada 

________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 

para os fins do Pregão nº XX/2018, DECLARA expressamente que : 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2018 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU 

REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO, FORA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Pregão nº XX/2018 

 

A empresa ................................................., inscrito no CNPJ nº..................., 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 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 (    ). 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Nome: ____________________________________CNPJ: _________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

Lote ITEM DESCRIÇÃO LOCAIS MESES QUANT. MARCA VALOR 

01 01 SISTEMA DE ALARME 

MONITORADO COM TODO O 

SISTEMA EM REGIME DE 

COMODATO DE 12 À 40 

SENSORES POR LOCAL COM 

DUAS FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO, ONDE UMA 

DELAS É GPRS E A OUTRA A 

QUE TIVER DISPONIVEL PELA 

PREFEITURA E SISTEMA DE 

CAMÊRAS COM RESOLUÇÃO 

FULL HD. 

Regras mínimas a serem 

cumpridas na instalação: 

 Instalar 01 sensor para 

cada ambiente de cada 

prédio da prefeitura, 

colocando assim cada 

sensor nominal ao 

ambiente de instalação 

do mesmo. 

 Duas formas de 

comunicação (Uma delas 

disponível pela 

prefeitura). 

 Passar os fios de maneira 

segura, para evitar o 

corte ou vandalismo. 

 Instalação da central em 

local seguro. 

 Instalação de Câmeras 

em todos os ambientes 

PREDIOS 

PUBLICOS 

DO 

MUNICIPIO 

12 

MESES 

NO ANO 

240   
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dos prédios públicos 

 Equipamento para 

gravação de no mínimo 

15 dias consecutivos. 

 Instalação do DVR em 

local seguro. 

Descrição do Equipamento: 

 Central de Alarme: 

 Central de alarme 

Monitorável para até 99 

zonas  

 99 usuários. 

 Tecnologia de barramento. 

 16 partições reais. 

 Expansor de controle 

remoto e sensores sem 

fio*. 

 Integração com 

eletrificador. 

 Teclado incluso LCD 

 Até 16 teclados 

endereçáveis. 

 Até 99 zonas (6 duplas na 

placa + 1 por teclado + 

zonas de barramento + 

zonas sem fio). 

 Uma saída PGM com relé. 

 Arme/desarme via 

telefone. 

 Função ronda. 

 Função de discadora com 

16 telefones. 

 Monitora saída auxiliar, 

sirene, bateria, teclados e 

linha telefônica. 

 Módulo Ethernet* e 

módulo GPRS* com 2 

SIM cards, opção de 

arme/desarme por SMS e 

envio de mensagens no 

disparo. 

 Sensor 

 Sensor infravermelho PET 

com dupla tecnologia com 

cobertura de 15m ângulo 
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de 90º. 

 

 Função PET imune a 

animais até 30Kg 

 Possui 1 sensor PIR 

QUAD mais 1 canal de 

micro-ondas, alta 

segurança na detecção. 

 DVR STAND ALONE 

 - H.264, H.264 + e 

compressão de vídeo dual-

stream; 

- Câmaras de Suporte HD-

TVI, AHD, HD-CVI, IP e 

analógicos com acesso 

adaptativo; 

- modo 1080P Lite Suporte 

habilitado para perceber 

em tempo real 1080P lite e 

resolução Lite 720P; 

- HDMI e saída VGA de 

até 1920 × 1080p 

resolução; 

- A distância de 

transmissão longa sobre 

cabo coaxial; 

- Até 4/8-ch reprodução 

síncrona com resolução de 

1080p; 

- Reprodução em até 

velocidade 256x. 

 

Características: 

 

- Video / Audio Input: 

Entrada de Áudio: | 1-CH; 

- A compressão de vídeo: | 

H.264, H.264+; 

- Analógico e entrada de 

vídeo HD-TVI: | 16-ch, a 

interface BNC (1,0 Vp-p, 

75 O); 

- Tipos de câmara 

suportados: input apoio 

HDTVI: 1080p / 25Hz, 

1080p / 30Hz, 720p / 

25Hz, 720p / 30Hz, 720P / 

50Hz, 720p / 60Hz - input 

apoio AHD: 1080p / 25Hz, 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 
 Ninguém poderá ser proibido de participar da sessão pública, visualizar os documentos dos licitantes e fiscalizar o fiel cumprimento do 

procedimento estabelecido na lei desde que o faça fundamentadamente com urbanidade e respeito. #somostodosfiscais (Art. 4º da Lei 

8666/93) 

 

1080p / 30Hz, 720p / 

25Hz, 720p / 30Hz Entrada 

CVBS apoio; 

- IP de entrada de vídeo: | 

2-ch Até resolução de 

2MP; 

- Video Interface de 

entrada: | BNC (1,0 Vp-p, 

75O); 

- Compressão de áudio: | 

G.711; 

- Interface de entrada de 

áudio: | RCA (2,0 Vp-p, 1 

kW); 

- Áudio Bidirecional: | 1-

ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KQ) 

(usando entrada de áudio). 

 

Vídeo / saída de áudio: 

 

- Output CVBS: | 1-ch, 

BNC (1,0 Vp-p, 75O), 

resolução: PAL: 704x576, 

NTSC: 704x480; 

- Saída HDMI / VGA: 

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 

2160) / 30Hz, 2K (2560 × 

1440) / 60Hz, 1920 × 1080 

/ 60Hz, 1280 × 1024 / 

60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 

1024 × 768 / 60Hz - VGA: 

1-ch, 2K (2560 × 1440) / 

60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 

1280 × 1024 / 60Hz, 1280 

× 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 

60Hz; 

- Resolução de gravação: 

1080P modo Lite: Córrego 

principal: 1080P (lite) (em 

tempo real) / 720P (lite) 

(em tempo real) / WD1 / 

VGA / 4 CIF / CIF Sub-

stream: WD1 (não em 

tempo real) / 4 CIF (não -

real-time) / CIF / QCIF / 

QVGA; 

- Modo não 1080P Lite: 

Córrego principal: 1080p 

(não em tempo real) / 720P 

(não em tempo real) / 720P 

/ WD1 / VGA / 4 CIF / 

CIF Sub-stream: WD1 
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(não em tempo real) / 4CIF 

( não real-time) / CIF / 

QCIF / QVGA; 

- Frame Rate: | main 

stream: Quando o modo 

Lite 1080p não ativado: 

Para o acesso fluxo de 

1080p: 1080p / 720p @ 

12fps; VGA / WD1 / 4 CIF 

/ CIF @ 25fps (P) / 30 fps 

(N) De acesso fluxo de 

720p: 720p / VGA / WD1 / 

4CIF / CIF @ 25fps (P) / 

30 fps (N); Quando 1080p 

modo Lite ativado: 1080p 

Lite / 720p Lite / VGA / 

wd1 / 4 CIF / CIF @ 25fps 

(P) / 30 fps (N) Sub-

stream: WD1 / 4CIF / 

2CIF @ 12fps; CIF / 

QVGA / QCIF @ 25fps 

(P) / 30 fps (N); 

- Video Bit Rate: | 32 

Kbps-6 Mbps; 

- Tipo Stream: | Video / 

Vídeo e Áudio; 

- Saída de Áudio: | 1-ch 

RCA (Linear, 1k); 

- Fluxo dual: | Apoio; 

- Resolução de reprodução: 

| 1080P / 1080P (lite) / 

720P / VGA / WD1 / 4 

CIF / CIF / QVGA / QCIF; 

- Synchronous 

Reprodução: | 16-CH. 

 

Geral: 

 

- Fonte de alimentação: | 

12V DC; 

- Consumo: | = 30W (sem 

discos rígidos); 

- Temperatura de trabalho: 

| -10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 

131 ºF); 

- Umidade de trabalho: | 

10% ~ 90%; 

- Chassis: | Standalone 

chassis 1U; 

- Dimensões: | 315 x 242 x 

45 milímetros; 

- Peso: | = 2 kg. 
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 HD 2 TB Purple 

 CAMERA 

 - Sensor: 2MP CMOS 

Imagem Sensor 

 - Sistema de sinal: 

PAL/NTSC 

 - Pixels efetivos: 

1920(H)*1080(V) 

 - Iluminação mínima: 0.01 

Lux @ (F1.2,AGC ON),0 

Lux com IR 

 - Tempo de Obturador: 

1/25(1/30)s to 1/50,000s 

 - Day & Night: ICR 

 - Ajuste do ângulo: Pan: 0 

- 360 °, Inclinação: 0 - 180 

°, Rotação: 0 - 360 ° 

 - Sincronização: 

Sincronização interna 

 - Taxa de quadros de 

vídeo: 

1080p@25fps/1080p@30f

ps 

  

 - Saída de vídeo HD: 1 

Saída analógica HD 

 - Relação S / N: ＞62dB 

 Lente: 

 - 2.8mm, 3.6mm, 6mm 

opcional 

 - Ângulo de visão: 103 ° 

(2,8 mm), 82,2 ° (3,6 mm), 

54 ° (6 mm) 

 - Montagem da lente: M12 

 Geral: 

 - Condições de 

funcionamento: 40 ° C - 60 

° C, -40 ° F - 140 ° F, 

Humidade de 90% ou 

menos (sem condensação) 

 - Fonte de energia:  12 

VDC±15% 

 - Consumo de energia: 

Max. 4W 

 - Nível de proteção: IP66 

 - Faixa de IR: Até 20m 

 -Dimensões: Φ70×154mm
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02 Serviço de Instalação por TODO O 

sistema. 

20 -- 20   

Total Geral do Lote 01:  

 

Sistema de alarme monitorado com todo o sistema em regime de comodato de 12 à 40 sensores por local com duas 

formas de comunicação, onde uma delas é GPRS e a outra a que tiver disponivel pela prefeitura. 

 

Regras mínimas a serem cumpridas na instalação: 

 Instalar 01 sensor para cada ambiente de cada prédio da prefeitura, colocando assim cada sensor nominal ao 

ambiente de instalação do mesmo. 

 Duas formas de comunicação (Uma delas disponível pela prefeitura). 

 Passar os fios de maneira segura, para evitar o corte ou vandalismo. 

 Instalação da central em local seguro. 

Descrição do Equipamento: 

 Central de Alarme: 

 Central de alarme monitorável para até 99 zonas  

 99 usuários. 

 Tecnologia de barramento. 

 16 partições reais. 

 Expansor de controle remoto e sensores sem fio*. 

 Integração com eletrificador. 

 Teclado incluso LCD 

 Até 16 teclados endereçáveis. 

 Até 99 zonas (6 duplas na placa + 1 por teclado + zonas de barramento + zonas sem fio). 

 Uma saída PGM com relé. 

 Arme/desarme via telefone. 

 Função ronda. 

 Função de discadora com 16 telefones. 

 Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica. 

 Módulo Ethernet* e módulo GPRS* com 2 SIM cards, opção de arme/desarme por SMS e envio de mensagens no 

disparo. 

 Sensor 

 

 Sensor infravermelho PET com dupla tecnologia com cobertura de 15m ângulo de 90º. 

 

 Função PET imune a animais até 30Kg 

 

 Possui 1 sensor PIR QUAD mais 1 canal de micro-ondas, alta segurança na detecção 

 

Valor TOTAL da Proposta:   R$ .............(..........................................................................) 

Validade da Proposta ______dias 
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Data Local Carimbo do CNPJ da Empresa 

Assinatura do Representante legal da empresa  

 

ANEXO VIII – PREGÃO XX/2018 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Por este instrumento de contrato que entre si, fazem de um lado o MUNICÍPIO DE JACINTO , CNPJ: 18.349.910/0001-

40, cuja Prefeitura localiza se à Situada na Av. Antonio Ferreira Lucio, 343 - 1º Andar - Centro - Jacinto MG - Cep: 

39930-000,  neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXXXXX, inscrito 

no CPF sob o nº XXXXXXXXXXX e RG MG XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXX, XX – Centro – 

XXXXXXXXXXX – MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa....., com endereço a ........., 

CNPJ ........, representada por ......., doravante denominado de CONTRATADO, tem entre si, as seguintes cláusulas e 

condições: 

  

2 - DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E SENSORES EM 

REGIME DE COMODATO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, nas condições estabelecidas 

neste contrato e na forma abaixo: 

 

Lote ITEM DESCRIÇÃO LOCAIS MESES QUANT. MARCA VALOR 

XX XX  XXXXXX 

 

XXXX XXXXX XXX   

XX XXXXXXX XX -- XX   

Total Geral do Lote 01:  

                                                                

2.2. A contratada deverá realizar serviços de monitoramento eletrônico com implantação de sistema de alarme e sensores 

em regime de comodato em diversos prédios públicos do município, conforme processo licitatório 016/2018 – Pregão 

XX/2018, sendo que as despesas decorrentes com deslocamento de pessoal, transportes de peças e equipamentos ou 

qualquer danos causados a terceiros em função desta prestação de serviços, correrão exclusivamente por conta da 

CONTRATADA. 

 

2.2.1 - Sistema de alarme monitorado com todo o sistema em regime de comodato de 12 à 40 sensores por local com duas 

formas de comunicação, onde uma delas é GPRS e a outra a que tiver disponivel pela prefeitura. 

 

2.3 São Obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Monitorar os pontos de Alarme, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do instrumento 

contratual; 

 

b) – Fornecer equipamentos, materiais, ferramenta e mão de obra em regime comodato. 
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2.3.1 A responsabilidade por todos os equipamentos será por conta da licitante vencedora. 

 

2.3.2 Toda manutenção nos equipamentos serão de responsabilidade da licitante vencedora. Quando ocorrer algum 

problema com qualquer um dos equipamentos, a empresa deverá consertá-lo em até 12 (doze) horas.   

 

2.3.3 Caso o alarme de algum prédio público disparar na central de monitoramento, a licitante vencedora deverá acionar 

o responsável (delegado pela administração) no prazo Maximo de 5 minutos. 

 

2.3.4 Competirá a contratada ter os profissionais necessário ao desempenho dos serviços devidamente uniformizados e 

identificados, respeitando as leis trabalhistas. 

 

2.3.5 A licitante vencedora deverá apresentar copia dos documentos dos veículos utilizados como locomoção dos Técnicos, 

bem como a copia do livro de Registro de Empregados que executaram os serviços. 

 

2.3.6 Nenhuma das atividades de instalação e execução do serviço de monitoramento poderá ser terceirizado. 

 

2.3.7 A prefeitura exercerá ampla fiscalização dos serviços, designando, para tanto, servidor público municipal, ao qual a 

contratada deverá prestar todas as informações legalmente solicitad 

 

2.4. Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais 

onde serão executados os serviços objeto do presente Contrato.  Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer 

reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.  

 

3 - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

3.1. O presente instrumento de contrato é regulado pela Lei 8.666/93 e pelo processo licitatório 016/2018 – Pregão  

XX/2018 

 

3.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto na Lei supramencionada e segundo os princípios gerais 

de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício ao interesse público. 

 

4 - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

4.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, os documentos, constantes do edital, cujo teor‚ são de 

conhecimento das partes contratantes, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes. 

 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de ____/____/2018 até 31 de dezembro de 2018 e Poderá o prazo ser 

prorrogado, caso os serviços aqui contratados não tiverem sido executados em todo seu teor, nos termos do art. 57, inciso 

II, da Lei nº 8.666/93, mediante aditivos, em razão da necessidade de continuidade do serviço, se for o caso e no que 

couber. 

 

5.2 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, desde que comunicado com no mínimo 05 

(cinco) dias de antecedência   

 

5.3 A Contratante não se obriga a executar todos os serviços aqui pactuados 

 

6. DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. Pela Execução de todos os serviços constante do Anexo I (parte integrante deste contrato) a CONTRATANTE pagará 

a CONTRATADA, o valor global estimado que é de R$ .................... (.......................................)  divididos em parcelas de 
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acordo com a quantidade de serviços realizados em cada mês, não se obrigando a Contratante a executar todos os 

serviços aqui pactuados, caso em que serão pagos apenas os serviços executados de acordo com os preços constantes da 

proposta da empresa vencedora. 

                                                                         

6.2. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos 

diretos e indiretos para a execução do Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

 

6.4. O acompanhamento dos serviços realizados e a fiscalização de execução, será realizada pela CONTRATANTE, que 

encaminhará  a CONTRATADA, para faturamento. 

 

6.5. O pagamento será efetivado após comprovação da execução dos serviços pela contratante e depois encaminhado ao 

órgão competente para a liberação dos recursos. 

 

7. DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS  

 

7.1. O valor deste contrato está previsto na dotação: 

020201.0412200032.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO – 3.3.90.39.00 OUTROS 

SV PJ – FICHA 67  - FONTE RECURSO 100 

020401.0812200222.177 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL – 3.3.90.39.00 

OUTROS SV PJ – FICHA 170 – FONTE RECURSO 100 

020701.1012200211.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. DE SAÚDE – 3.3.90.39.00 FICHA 252 – 

FONTE RECURSO 102/152 

027021030100062.070 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SAUDE BASICA – 3.3.90.39.00 – FICHA 270 – FONTE DE 

RECURSO 102/148/155 – FICHA 295 FONTE 149 

020801.1212200202.163 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. EDUCAÇÃO – 3.3.90.39.00 – FICHA 360 

FONTE 100/101 – FICHA 380 – FONTE 122/145/147  

 

8. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

8.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos  seguintes casos:                                                          

 

8.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE: 

 

  a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos.                           

        

b) quando necessária a modificação do valor  contratual  em  decorrência  de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos  limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93.            

   

8.1.2. Por acordo das partes: 

 

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de  execução  de serviço, bem  como do modo de fornecimento, em 

face de verificação técnica  da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;                   

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 

mantido o valor inicial atualizado vedada à antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem 

a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço.                                                

 

8.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições Contratuais os acréscimos ou supressões que se 

fizerem  necessárias,  respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da LeI N.º 8666/93. 

 

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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10.1. O custo apresentando caracterizando o preço unitário e global para a Execução dos serviços não serão reajustados. 

 

10. DA RESCISÃO 

 

10.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE. 

 

10.1.1. A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato,  independente  de  notificação  

judicial ou  extrajudicial desde que ocorra qualquer um  dos  fatos  adiante  enunciados, bastando para isso comunicar a 

CONTRATADA sua  intenção, com  antecedência mínima de 05 (cinco) dias:                                

 

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c) o não atendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para  

acompanhar  e fiscalizar a sua execução, assim coma as de seus superiores; 

 

     d) razões de interesse do serviço público; 

 

10.1.2. A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 

judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados; 

 

a) o atrasa injustificado no inicio dos serviços;  

b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da  CONTRATADA, em decorrência de violação de 

disposições legais vigentes, 

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e  prévia comunicação a CONTRATANTE; 

d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a sessão ou transferência, total ou 

parcial, bem coma a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da  estrutura da  empresa, que,  a juízo da  

CONTRATANTE,  prejudique a execução do contrato;                                                             

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do 

contrato; 

 

10.1.3. No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas as seguintes 

condições:     

                    

a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e  será responsável pelos danos 

ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais  e  legais  pertinentes;      

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 

CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 

empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este  Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir 

ou suspender a execução dos serviços  referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes,  até que a 

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida;                                        

 

10.2. Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Panes ou Judicial: 

 

10.2.1. O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
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a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato, alem do permitido no Regulamento  de Habilitação Licitação e Contratação, seu artigo 79 da Lei N° 

8.666/93;                                     

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 

prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos 

prazos contratuais.                   

 

10.2.2. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os  serviços já prestados, de acordo com os 

termos deste Contrato.             

 

10.2.3. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior.                   

 

10.3.1. Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso de interrupção na 

execução dos serviços por um período maior que 30(trinta) dias, em virtude de força maior. Neste caso, a CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, de acorda com as termos deste Contrato.              

 

10.3.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior deverá fazer imediata comunicação 

escrita à outra, tendo esta última um prazo até 05(cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os 

motivos constantes da notificação.   

 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantia a prévia defesa, a 

aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II  do Capítulo IV da  Lei Nº 8.666/93.                                                         

a) advertência por escrito; 

  b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do último mês, no caso de 

retardamento, sem justa causa,  do inicio dos trabalhos contratados,                                      

c) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor do útimo mês por dia de paralisação, sem prejuízo das 

demais cominações, no caso  de  paralisação  da  execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e 

no máximo de 7 (sete) dias  consecutivos;                                                                  

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado  sobre o valor do último mês pelo não cumprimento 

do prazo contratual, sem plena justificativa;                                                  

e) multa de até 1%(um por cento) calculados sobre o valor  do último mês, em caso de inobservância das demais 

cláusulas  do  Contrato; 

      f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JACINTO MG-MG, por prazo não superior a 2(dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA  MUNICIPAL  DE JACINTO  - MG, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante  a própria  

autoridade que aplicou a penalidade,  consoante  inciso  IV, Art. 87 da Lei N 8 666/93;                                             

h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre  o  valor do 

Contrato, o pagamento devido só poderá ser liberado se comprovada, mediante a apresentação de guia, o recolhimento da 

multa em questão, ou o desconto  do  valor  da  mesma sobre o total da fatura.                                              

 

11.2. O valor da multa Será  automaticamente descontado dos  pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACINTO MG -MG, e que  a  CONTRATADA vier a fazer jus.                                                     

 

11.3. A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 05 (cinco) dias 

para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado a direito de defesa de que trata o 

parágrafo 2°, do Art. 87, da Lei N°. 8.666/93. 
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11.4. Fora deste prazo a multa Será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os pagamentos até o valor 

correspondente à multa  seja recolhido não cabendo correção ou atualização dos  valores  do  pagamento suspenso.      

 

12 DA RENOVAÇÃO 

 

12.1. A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em 

geral, ou a não  aplicação quaisquer  sanções  nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não 

devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos 

postos à disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados cumulativos, e não alternativos, inclusive em 

relação a dispositivos legais.                                                     

 

13. DO SEGURO 

 

13.1. A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo que utilizar 

na  execução dos serviços previstos neste Contrato.      

                                        

14. DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

14.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza  previdenciária, 

social e  trabalhista bem  como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da  celebração deste 

Contrato, ou da  execução,  correção única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.                       

 

14.2. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e 

trabalhistas Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte 

da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde já a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique 

plena e total regularização de sua situação.                             

 

14.3. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a data limite de 

recebimento e abertura da proposta será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

 

14.5. A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em conseqüência da 

execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a CONTRATANTE envolvida, que 

mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art 2° da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

 

14.6. Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a CONTRATADA, reembolsar-

lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial.                                           

 

15.  DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

15.1. Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, 

respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.  

                        

15.2. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente 

designado.                       

 

15.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-la na 

execução deste contrato.            

 

15.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. Às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto  deste  contrato em que  se  verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados.                                   
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procedimento estabelecido na lei desde que o faça fundamentadamente com urbanidade e respeito. #somostodosfiscais (Art. 4º da Lei 

8666/93) 

 

 

15.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente  à  CONTRATANTE  ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.         

 

16. DAS CONDIÇOES GERAIS 

 

16.1 As partes elegem o foro da Comarca de JACINTO  / MG, para dirimirem quaisquer conflitos que possam advir do 

presente contrato. 

 

16.2. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, rubricando-o em todas as laudas, em 

duas 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 02 (duas) testemunhas juridicamente capazes. 

 

   JACINTO  – MG ___ de ________ de 2018. 

 

 

___________________________                           _____________________________ 

Prefeitura Mun. JACINTO                             Empresa Contratada 

  Sebastião Alves dos Santos                                                                  

 

 

__________________________                             _____________________________ 

           Testemunha I                                                  Testemunha II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


