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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E COOP 

PROCESSO LICITATÓRIO 020/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

NÚMERO DA MODALIDADE 010/2018 

O Município de Jacinto/MG, torna público, para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, conforme descrição contida 

neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto Municipal nº. 007/2017, 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 Nº 010/2018 

Data da abertura da 

sessão pública 
23 de Maio de 2018 

Horário 08h00min horas 

Credenciamento Das 07h30 às 08h00min do dia 23 de Maio de 2018 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal 

de Jacinto MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar – 

Centro. 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACINTO MG, conforme descrição 
constante no Anexo I deste instrumento. 

1.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

I. Termo de referência; 

II. Modelo de proposta / quantitativo e especificação; 

III. Modelo de procuração; 

IV. Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de 
habilitação; 
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V. Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99); 

VI. Modelo de declaração de microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME), empresa 
de pequeno porte (EPP), ou cooperativa (COOP) enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 
de 2007; e 

VII. Minuta do contrato administrativo. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto licitado, que 
atenderem a todas as exigências e condições estabelecidas neste instrumento.   

2.2. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 
hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da Comissão 
Permanente de Licitação no horário de 08 às 15 horas. 

2.3. Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 
2.3.1. Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações; 

2.3.2. Empresa estrangeira que não funcione no Brasil. 

2.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 

2.4. A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo 
descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

2.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e/ou termos deste 
instrumento convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a 
desobrigar a sua execução. 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. A licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, 
munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe 
dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante. 

3.2. A licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 
impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 
durante a sessão. 

3.3. Considera-se como representante da licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto 
ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou 
documento equivalente. 

3.4. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a 
competência do representante da licitante para representá-la perante terceiros. 

3.5. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar 
os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da 
empresa ou do registro como empresário individual. 

3.6. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no 
preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, 
deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 
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4.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprime,nto dos requisitos de habilitação – ANEXO IV; 

4.1.2. Declaração de microempreendedor individual (MEI) microempresa (ME), empresa de pequeno 
porte (EPP) ou de cooperativa (COOP) 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, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014 – ANEXO VI; 

4.1.2.1. A licitante MEI/ME/EPP/COOP 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. 

4.1.3. 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 LICITATORIO Nº 020/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 
(RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO  DE JACINTO MG 
PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 
(RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ N° XXXX 

4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues antes do horário marcado para 
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 --------- – PREGÃO PRESENCIAL Nº --------- 

4.3. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos 
como proposta. 

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

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta – ANEXO II, 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) A especificação completa do serviço; 

b) O preço unitário e o preço global do item; e 

c) O prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
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5.2. 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. 

5.3. Os preços deverão ser cotados incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas diretas ou 
indiretas, tais como tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios, necessários à prestação dos serviços. 

5.4. 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. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. 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. 

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
7.1. 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. 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.2. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 

7.2.1. O Pregoeiro definirá 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. 

7.3. 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. 

7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante MEI/ME/EPP/COOP, será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014.  

7.5. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas MEI/ME/EPP/COOP participantes que sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não 
seja uma MEI/ME/EPP/COOP. 

7.6. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada e a licitante MEI/ME/EPP/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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7.6.1. Caso a MEI/ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes MEI/ME/EPP/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. 

7.6.2. Caso sejam identificadas propostas de licitantes MEI/ME/EPP/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.  

7.6.3. Havendo êxito neste procedimento, a MEI/ME/EPP/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 MEI/ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo MEI/ME/EPP/COOP participante, 
prevalecerá a classificação inicial. 

7.6.4. 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. 

7.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, 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 e serviços: 
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. 

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

7.8. 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. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso a licitante detentora da proposta 
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 
da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do 
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo 
– Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das 
ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de 
atividade no exercício considerado. 

8.2. Para MEI/ME/EPP/COOP, 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. 

8.2.1. 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.  

8.2.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 
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8.3. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro 
examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

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

8.4. 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. 

8.5. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. 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. 

9.2. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) No caso de microempreendedor individual: certificado do MEI – CCMEI; 
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 
c) 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 todas as alterações ou da consolidação respectiva; e 
documento comprobatório de seus administradores; 

d) 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; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia 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 5.764/71; 

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

9.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 

9.2.2.1. Caso a licitante seja MEI/ME/EPP/COOP, deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de ser inabilitada. 
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9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

9.2.4. Documentos Complementares: 
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 V. 

9.3. 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, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas 
e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

9.4. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 
proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de 
certidões por sítios oficiais. 

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

9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância 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. 

9.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

9.10. Caso a licitante seja MEI/ME/EPP/COOP, havendo alguma restrição na comprovação de sua 
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em 
que for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa.  

9.10.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 
Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

9.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

9.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

9.13. 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. 

mailto:licitacao@jacinto


 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com.br 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

10.2. 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. 

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

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for o caso. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo o 
Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas.  

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

11.3. 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. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

11.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

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

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

11.9. 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 Rua Governador Valadares, nº 112, Centro, Edifício sede da 
Prefeitura Municipal de Ataléia, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

11.10. 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. 

11.11. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

12. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
12.1. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 
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12.2. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será ----------------------.  

12.3. Os serviços aqui licitados deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade. 

12.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

12.5. É vedada a subcontratação do objeto do contrato. 

12.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante – Secretário de Administração, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

12.8. A tolerância do MUNICÍPIO  DE JACINTO MG com qualquer atraso ou inadimplemento por 
parte da contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 
Município exercer seus direitos a qualquer tempo. 

12.9. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

13. DO PRAZO DE INÍCIO 
13.1. A licitante vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços de forma imediata ao recebimento 
da Ordem de Serviços, expedida pela Secretaria competente, ressalvados os motivos de força maior. 

13.1.2. Se a licitante considerada vencedora deixar de assinar o contrato no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de 
prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pelo MUNICÍPIO  DE JACINTO MG, poderão ser 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, 
nos termos do art. 64, § 2o, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. 

14. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. O contrato a ser firmado, poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 

14.1. Unilateralmente pela Administração: 
a) Quando necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei. 

14.2. Por acordo das partes: 
a) Quando necessária modificação do regime de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 
correspondente contraprestação de fornecimento; 

c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
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hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

15.  DA RESCISÃO DO CONTRATO 
15.1. O contrato a ser firmado poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do 

art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa; 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

c) Judicialmente nos termos da legislação. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 
16.1. A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Assistência Social, observados os 
artigos 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. 

16.2. O MUNICÍPIO  DE JACINTO MG reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo 
com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato. 

17. DO PAGAMENTO 
17.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pela Tesouraria do 
MUNICÍPIO  DE JACINTO MG,  por processo legal, após a comprovação da prestação dos serviços, 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 30 (trinta) dias 
corridos após apresentação da Nota Fiscal. 

17.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

17.3. Compete à Secretaria Municipal de Fazenda fazer a retenção do ISSQN sobre o valor dos 
pagamentos efetuados 

17.4. A empresa contratada, regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 
11 de janeiro de 2012. 

17.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta-corrente da empresa, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

17.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas no contrato, por culpa 
do(a) CONTRATADO(A), o Município poderá aplicar-lhe as penalidades de advertência, multa, 
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de----------e/ou declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 

18.2. A recusa do(a) CONTRATADO(A) em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, bem como o descumprimento total ou parcial para com os requisitos constantes deste, 

mailto:licitacao@jacinto


 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com.br 

 

implicará sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A recusa pelo(a) CONTRATADO(A) em prestar os serviços adjudicados acarretará em: 

18.3.1. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre 
o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção. 

18.3.2. Multa, que deverá observar os seguintes limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do bem não 

fornecido; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, para o não-cumprimento de obrigação 

acessória. 

18.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO  DE JACINTO MG, por prazo definido no Art. 87, Inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; 

18.4. Os valores das multas aplicadas nos termos do subitem “18.3.2” desta cláusula, serão 
descontados dos pagamentos devidos pelo Município ou cobrados judicialmente. 

18.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

18.6. Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do(a) CONTRATADO(A), podendo deixar de aplicá-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 
8.666/93. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não manter a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, apresentar documentação falsa ou cometer 
fraude fiscal, recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, garantindo o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação. 

19.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da(s) 
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

 

FICHA / FONTE CÓDIGO DA DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

   

 

19.3. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar esta licitação. 

19.4. No que couber, serão aplicadas as devidas ressalvas e benefícios conferidos às microempresas 
e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2006. 

19.5. O MUNICÍPIO  DE JACINTO MG poderá revogar esta licitação em face de razões de interesse 
público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
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19.6. Fica eleito o foro da Comarca de JACINTO, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 
questões oriundas desta licitação. 

19.7. Informações complementares poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação 
no endereço email: licitacaojacinto1@gmail.com. 

Jacinto MG, 03 de Maio de 2018. 

 

 
PREGOEIRA 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. FINALIDADE 
1.1. A finalidade deste TERMO é preconizar as condições, independentemente de outras exigências 
integrantes do EDITAL, para ensejar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACINTO MG. 

2. OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE) 
2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO 
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACINTO MG, de 
acordo com as seguintes especificações: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTDE 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACINTO MG-. 

Mês 09 

3. FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pela Tesouraria do Município 
de Jacinto MG, por processo legal, após a comprovação da prestação dos serviços, nas condições 
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 30 (trinta) dias corridos após 
apresentação da Nota Fiscal. 

3.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1. Os recursos para contratação dos serviços serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 

FICHA / FONTE CÓDIGO DA DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

170/100 
169/100 

3.3.90.39.00 
3.3.90.36.00 

Outros serv. Terceiros pessoa jurídica 
Outros serv. Terceiros Pessoa fisica 
 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. 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.  

MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

6.1. Esta licitação deverá ser realizada na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, de acordo com os 
ditames legais previstos na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei nº 10.520/02  

4. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

  

 
 

4.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 30.150,00 (Trinta mil cento e 

cinquenta reais) 

4.2 - 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. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

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; 
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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 em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, e prazo de garantia ou validade; 

b)  responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

7.1. 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. 

7.2. 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. 
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7.3. 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 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. 

7.4. 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. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. 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. 

8.2. 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; 
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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; 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 
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ANEXO II – PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE JACINTO MG.  

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 

Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos estar de acordo 

como os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura do 

contrato o seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do CPF nº (nº do CPF). 

 

1 – Propõe-se, para prestação dos serviços ora ofertado, os valores constantes do relatório de 

Quantitativo e Especificação, em anexo. 

 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

Local e data 

 
 

____________________________________ 
EMPRESA 

(Representante Legal) 
 

 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO II – PROPOSTA 
QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE  

Mês 09 
 

 
Local e data 
 

____________________________________ 
EMPRESA 

(Representante Legal) 
 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa; 
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ANEXO III – PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  

 
 
Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com sede 

(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato por seus(s) 

(qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade 

RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) 

(nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem 

confere(imos) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante o MUNICÍPIO  

DE JACINTO MG/MG, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, com poderes para 

tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar declaração de que 

a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e de Documentos de 

Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar 

redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da 

sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo 

ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 

Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: 

• Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e apresentação de 
cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original com foto que identifique o 
credenciado. 

• Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE JACINTO MG.  

 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº (nº CNPJ), estabelecida na (endereço 

completo), para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre 

plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital do presente processo licitatório, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE JACINTO MG. 

 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata 

inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA 

ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE JACINTO MG.   

 

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do CPF nº (nº 

CPF), DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (enquadramento 

da empresa) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 

no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE , inscrito no CNPJ sob o nº 16.971.376/0001-83, com sede na 
Governador Valadares, nº 112, Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e a empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (nº CNPJ), 
com sede na (endereço completo), a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
(nome completo), portador do CPF nº (nº CPF), resolvem firmar o presente contrato em conformidade 
com o PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2018  – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, sob a 
regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACINTO MG .  

CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
2.1. O prazo para execução do contrato correrá a partir da assinatura até ----------- podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº. 8.666/93. 

2.2. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

2.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social manterá, em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste instrumento, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de 
medidas convenientes. 

2.4. A contratada se responsabiliza pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não incluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão interessado. 

2.4.1. A contratada fica ainda responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução deste.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
4.1. São obrigações das partes: 

4.1. DO CONTRATANTE 
a) Proporcionar à Contratada acesso aos documentos e informações necessárias ao cumprimento 

das obrigações contratuais assumidas; 
b) Efetuar os pagamentos devidos à contratante respeitando os prazos estabelecidos no 

instrumento de Contrato;  
c) Rejeitar no todo ou em parte os serviços que estejam em desacordo com as obrigações 

assumidas pela Contratada;  
d) Acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste instrumento; 

4.2. DA CONTRATADA 
a) Estar preparada para executar os serviços imediatamente após a contratação;  
b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados; 
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c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante; 

d) Compromete-se a realizar um trabalho profissional com qualidade, zelo, dedicação e máxima 
proficiência, praticando todos os atos administrativos, judiciais necessários a execução dos 
serviços contratados;  

e) Apresentar, mensalmente ao CONTRATANTE, relatório sobre o andamento dos serviços sob sua 
responsabilidade; 

f) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo comunicar ao 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção 
deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. Pela prestação dos serviços, o MUNICÍPIO  DE JACINTO MG pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$_________ (_______________________), divido em 0-----------, sendo a primeira parcela 
no valor de R$____________ e as demais no valor de R$_________ (_______________________). 

5.2. Os recursos para pagamento das despesas são oriundos do Orçamento Municipal, conforme 
dotações orçamentárias abaixo:  

FICHA / FONTE CÓDIGO DA DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

   

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTAMENTO 

6.1. O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até--------------, podendo 
ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93. 

6.2. Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento, conforme 
disposto no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. A fiscalização, autorizações e conferência da prestação dos serviços, serão realizados pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, observados os artigos 73 a 76 da Lei federal 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

8.1.1. Unilateralmente pela Administração: 
a) Quando necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei. 

8.1.2. Por acordo das partes: 
a) Quando necessária modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes mantido o valor inicial atualizado, vedada antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento; 
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c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
9.1. Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato por culpa 
da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá aplicar lhe as penalidades de advertência, multa, 
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO  DE JACINTO MG, e/ou 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

9.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do bem não 

fornecido; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, para o não-cumprimento de obrigação 

acessória. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1. Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do 

art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa; 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
c) Judicialmente nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 
11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena à proposta da CONTRATADA e ao Processo 
Licitatório – Pregão retro mencionado, que lhe deu causa para cuja execução, exigir-se-á rigorosa 
obediência ao instrumento Convocatório.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
12.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado de “Minas Gerais”, 
por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de ------ para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente contrato. 

13.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas. 

------MG, ... de ... de ..... 
   
 --- (representante legal)  
 Prefeito do Município (razão social da empresa) 
 Contratante Contratada 
  
TESTEMUNHAS: 
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