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                                                     EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021 
REGISTRO DE PREÇO – MAIOR DESCONTO 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG, mediante O prefeito 
Municipal, José Elias Figueiredo e o pregoeiro designada pela Portaria nº 094 de 25 de maio 
de 2021 Sr. Vitor Lúcio Machado, torna público para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MAIO 
DESCONTO , a fim de selecionar proposta objetivando o  PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), 
REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG 
ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS 
SERÃO CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.  

A abertura da sessão será às 08h do dia 22 de julho de 2021 quando serão 
recebidos os envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, e 
credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente 
nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 
10.520/02, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o 
Decreto Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei 
complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.235 de 21 de fevereiro 
de 2011 (estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte) e pelas demais normas e 
condições estabelecidas neste edital.  
     Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, através do endereço 
www.santanadavargem.mg.gov.br, no menu “Licitações”,  ou no Setor de Compras, situado 
na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 07h00min às  16h00min. 

 

1-DO OBJETO 

              A presente licitação tem por objeto a SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA TIPO DE JULGAMENTO TIPO MAIOR DESCONTO TABELA SETOP NO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E 
REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG  ATRAVÉS 
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DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 
CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 
ESTÃO DISCRIMINADAS NO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO 
PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

                     A prestação de serviços de natureza continuada, mediante fornecimento de mão 
de obra e materiais necessários para Manutenção (preventiva e corretiva), Reformas e 
Reparos das instalações físicas internas e externas dos prédios públicos, vias e praças do 
Município através de MAIOR DESCONTO sobre a TABELA SETOP vigente, a serem 
executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em 
consonância com as normas técnicas brasileiras vigentes da obra objeto deste 
procedimento licitatório, serão executadas mediante contratação de empresa através de 
procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados 
pelo tesouro municipal. 

                Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site da 
Prefeitura e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e Memorial 
Descritivo, parte integrante deste edital e que se constituem nos Anexos deste instrumento 
de edital, o licitante deverá obedecer a este último. 

                 As descrições detalhadas sobre a prestação de serviços de natureza continuada, 
mediante fornecimento de mão de obra e materiais necessários para Manutenção (preventiva 
e corretiva), Reformas e Reparos das instalações físicas internas e externas dos prédios 
públicos, vias e praças do Município através de MAIOR DESCONTO sobre a TABELA 
SETOP vigente e as especificações do fornecimento / aquisição / prestação de serviço, a 
ser firmada está detalhada no Anexo I - Termo de Referência e demais anexos, devendo a 
licitante observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

                  As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele faz parte integrante. 

                        Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento desta 
tomada de preços, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participação do certame. 

                  O fornecimento e a execução do objeto, caracterizado pela prestação de serviço e 
o fornecimento dos materiais e maquinários para a execução dos mesmos, a ser contratado, 
deverá ser iniciada no prazo máximo de 02 (dois) dias, imediatamente após a assinatura do 
IC - Instrumento Contratual; Ordem de Serviço; AF - Autorização de Faturamento; ou Nota de 
Empenho. 

2- DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO 
       Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências de 
credenciamento e de habilitação. 
 Estará impedido de participar a empresa que: 
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a) Esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 Estiver inadimplente com a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG; 
Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão. 
Empresas que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do inciso III, do art. 87, 
da Lei 8.666/93; 
Empresas que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos previstos no artigo 
7° da Lei Federal n° 10.520/02. 
 
3- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos (fora do 
envelope): 

 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular COM 
FIRMA RECONHECIDA, da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga, os quais 
serão apresentados fora dos Envelopes. 

Tratando-se de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, apresentar a declaração da 
Junta Comercial da Sede da Licitante, sobre o enquadramento em Regime de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer uso de seus direitos. 

O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas 
verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos 
de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão 
de realização do certame, como a interposição de recursos. 
 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
O Credenciamento se dará no início da sessão pelo    Pregoeiro, desde que  preenchido 
os requisitos do item 3, bem como das alíneas “a” ou “b”, do subitem 4.1. 
 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciada. 
  A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a aceitação 
dos fatos ocorridos durante a mesma. 
Os licitantes deverão apresentar, fora do envelope, declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a 
todos os termos da presente licitação, como condição para a participação no presente 
processo, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, de 
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ENVELOPE 001 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/XXXX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ LICITANTEENDEREÇO 
COMPLETO DA LICITANTE 

TELEFONE PARA CONTATO 

ENVELOPE 002 – DOCUMENTAÇÃO P/ HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/XXXX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ LICITANTE 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 

 

   

acordo com o modelo do Anexo II. 
 

 

4- DA  APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
deverão ser apresentados no dia, hora e local designado para a realização do 
Pregão, quando assim solicitado pelo Pregoeiro, em invólucros separados, 
indevassáveis, lacrados e  rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes 
dizeres em sua face externa: 

 

 

 

 A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não 
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações 
faltantes ou retificá-las. 

– A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
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borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador. 
– A falta de rubrica, data e assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, desde que esteja presente na 
reunião de abertura dos envelopes. 

– Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

– A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

– Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 

- Eventuais erros de valores apresentados na proposta do licitante NÃO SERÃO 
ALTERADOS ou EXCLUÍDOS, devendo o licitante honrar com a proposta apresentada, 
tomando como corretos os preços UNITÁRIOS. 

– As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

Seleção da proposta de maior desconto e das demais com valores até 10% (dez por 
cento) superior àquela; 
Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 03 (três), 
ou conforme decidir o pregoeiro. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de participantes. 
A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições deste procedimento licitatório e total sujeição à 
legislação pertinente. 
 Na descrição que constar alguma palavra que caracterize “marca” esta deverá ser 
utilizada apenas como referência. 
 
5- DAS PROPOSTAS 

- A proposta de desconto será apresentada com preenchimento por meio mecânico, em 
português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (sob pena de desclassificação do item 
onde estes se apresentarem), assinada e identificada com a razão social da licitante, 
observando as especificações de acordo com o objeto, conforme modelo da proposta 
comercial 
 
Anexo IV, itens 1.1 e 1.2, contendo os seguintes requisitos: 
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TIPO MAIOR DESCONTO NA TABELA SETOP, de acordo com o objeto licitado, 
discriminados em moeda corrente nacional, limitados a 02 (duas) casas decimais para os 
centavos; 
-inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), frete, obrigações 
sociais, trabalhistas, fiscais, translado de suporte técnico caso necessário suporte no local 
(in loco), encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 
-a validade da proposta permanece pelo prazo de vigência do contrato, devendo levar em 
consideração, para a prestação dos serviços, a TABELA SETOP vigente no período de 
solicitação dos mesmos; 
- o objeto ofertado deverá ser de acordo com edital, em especial ao 

Anexo I – Termo de Referência e atender aos padrões exigidos na legislação vigente. 

- Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 
este edital, bem como desconto subestimado ou inexeqüível. 
 

  Declarar expressamente que: 
concorda com o prazo de entrega do objeto licitado, conforme edital; 
concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado; 
-  Assumirá inteira responsabilidade pelo efetivo fornecimento da contratação a ser firmada 
conforme do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste 
Edital e seus anexos, estando adequado à legislação vigente. 
Os preços obtidos a partir do desconto proposto serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
- Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente indicados 
na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos de forma tácita, para 
efeitos de julgamento. 
- Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste 

Edital. 
 
- A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
 As   especificações   não   poderão   ser   alteradas,   sob   pena   de 
desclassificação; 
 O desconto ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas 
casas decimais. O preço dos serviços obedecerá à tabela SETOP vigente do período de 
execução do serviço. 

6- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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 Após o julgamento da etapa de lances, o Pregoeiro efetuará o julgamento das 
propostas de descontos, que poderá encaminhar contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance de MAIOR DESCONTO NA TABELA 
SETOP, para que seja obtido desconto melhor, bem assim decidir sobre a sua 
aceitação. 

Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do desconto. 

 Na hipótese da proposta ou do lance de maior desconto não ser aceito, ou se a 
licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua 
habilitação, na ordem de classificação, segundo o critério de MAIOR DESCONTO NA 
TABELA SETOP e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao Edital. 

Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no 
sentido de se obter desconto melhor. 

7- DA HABILITAÇÃO 

7 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar no 
ENVELOPE Nº 002, com os seguintes documentos: 

I-Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
II-Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 

7.1 DA HABILITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, de seu(s) responsável(is) 
técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

Comprovação de Capacitação Técnico Profissional mediante comprovação de 
possuir em seu quadro, até a data prevista para entrega das “PROPOSTAS”, 
engenheiro civil ou arquiteto detentor de Atestados, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para execução de obras ou serviços de características 
semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente. 

A comprovação do vínculo do profissional responsável técnico deverá ser efetuada 
mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 

No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho constante na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e/ou 
Ficha de Registro de Empregados (FRE), que demonstrem a identificação 
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profissional ou Contrato de Prestação de Serviço. 

No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração. 

Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 Atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado, comprovando que a 
empresa licitante já tenha fornecido o material objeto desse edital. 

 O(s) atestado(s) ou certidão(es) referidos no item anterior deverão estar 
acompanhados dos respectivos instrumentos administrativos ou privados. 

7.2- DA HABILITAÇÃO JURIDICA 

7.2.1 - Registro Comercial no caso de empresa individual; Ato Constitutivo; Estatuto 
ou Contrato Social em vigor (entende-se como em vigor a apresentação do documento 
em sua primeira versão, com todas as suas alterações posteriores, caso tenha 
havido, ou sua versão consolidada), devidamente registrado, onde se possa 
identificar o administrador e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores. 

7.3- DA REGULARIDADE FISCAL 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

 prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante 
(Inscrição Estadual); 

 prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da 
licitante (Alvará de Funcionamento e este será validado com a apresentação do 
documento do item 7 e subitem 7.3.4.3); 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente (Distrito Federal ou Territórios), 
na forma da lei, compreendendo os seguintes documentos: 

Certidão de Regularidade de Tributos Federais: RFB - Receita Federal do Brasil / 
PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / INSS - PREVIDENCIÁRIA, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal (CERTIDÃO CONJUNTA RFB); 

Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Dívida Ativa do Estado (CND 
ESTADUAL); 
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 Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do município da sede da licitante 
(CND MUNICIPAL); 

CRF Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS (CND FGTS); 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943; 

7.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRO 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA 
-IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o 
venha substituir. 

- Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente, assinado pelo contador. 

– O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, ou em 
cópia reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro na Junta 
Comercial. Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor. 

- Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime 
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES 
NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 

- no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído 
pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício, 
exigível na forma da lei; 
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I - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 

8.3.7.1.1 - A boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG) 
superior a 1,0 (um vírgula zero) resultantes da aplicação da seguinte fórmula, e 
apresentados na forma de Anexo I, devidamente assinado pelo contador responsável: 
Anexo I. 

       ILG  

       AC + RLP, em que: PC + ELP 

AC = Ativo Circulante 

 

RLP = Realizável a Longo Prazo PC = 
Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

a) Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for 

inferior a 1,0 (um vírgula zero). 

Os documentos relativos ao item 8.3.7, deverão ser apresentados contendo 
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou 
mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a 
identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador 
e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – é 
indispensável. 

- O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentadas para fins de habilitação após 
o dia 30 de abril do corrente ano será obrigatoriamente o do exercício imediatamente 
anterior. 

As empresas que ainda não   encerraram   o   seu   primeiro   exercício social 
deverão apresentar, para tanto, o balanço de abertura obedecidos aos aspectos 
legais e formais de sua elaboração. 

- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
cuja data de expedição não anteceda em mais de 90 (noventa) dias a data da 
apresentação das propostas; 

7.5- DOS DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 
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- Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com 
a administração, conforme o Anexo VI. 

- No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 
Complementar n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 
declaração do Anexo V. 

Declaração (em papel timbrado da empresa) expressa firmada por seu representante 
legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal, 
conforme modelo do Anexo III; 

Os documentos relacionados nas alíneas "7.5.1” a "7.5.3" deste subitem deverão 
constar do envelope “Documentos de Habilitação" Envelope 002, deste Pregão. 

7.6 DAS DISPOSIÇOES GERAIS DA HABILITAÇÃO JURIDICA 

 Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade,   

caso não constem nas mesmas, serão de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão. 

Os documentos necessários à habilitação que poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou ainda por 
servidor do Setor de Licitações, somente a vista dos originais. 

O pregoeiro, por sua iniciativa, ou através de membro de sua equipe de apoio, poderá 
proceder à verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado, através de 
consulta "ONLINE" à INTERNET, por ocasião da abertura do envelope "documentação" do 
licitante vencedor. 

A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, 
bem como declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, independentemente das medidas penais cabíveis. 

As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito à habilitação no certame, a 
apresentar toda a documentação supracitada, comprovando sua regularidade perante os 
referidos órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues acondicionados em 
envelopes devidamente identificados. 

 Aquele que ensejar declaração falsa, inclusive documentos, ou que dela tenha conhecimento, 
nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de Um a 
Cinco anos, se o documento é público, e reclusão de Um a Três anos, e Multa, se o 
documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02. 
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8-DA IMPUGNAÇÃO 

 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, qualquer 
interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 
convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado ao Pregoeiro, que 
caberá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete à documentação a ser 
apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a 
realização da sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados 
inicialmente. 

A impugnação deverá ser protocolada no setor de protocolo, de acordo com o Art. 41 
§ 2º da Lei nº 8.666/93, aos cuidados do Pregoeiro. 

9-DA  ADJUDUCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 
MAIOR DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA SETOP, será declarada 
vencedora, sendo-lhe Adjudicado o Objeto do certame constante do Anexo I – Termo 
de Referência, deste edital. 

- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem 
a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação 
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por 
parte da licitante, sendo homologado a posteriori. 

10- DOS RECURSOS 

Tendo a licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões de 
recurso. 

- Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 
como, o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 
querendo, manifestem-se sobre as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias 
corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 
imediata do processo. 

- A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos, mas não do 
provimento. 

- O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da subida do 
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recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

- As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra junto ao Setor de 
Licitações, sediado na Praça Padre João Maciel neiva, nº 35, Bairro centro, Santana 
da Vargem, Estado de Minas Gerais, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 
16h00min,. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no Setor de Licitações. 

- Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax, e-mail e aqueles com os 
respectivos prazos legais vencidos. 

- O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 11- DOS REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

- O desconto que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o 
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que 
devidamente comprovada tal situação. 

- O reajuste do presente contrato será com base no índice IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) ou outro índice oficial que eventualmente venha substituí-lo, na 
hipótese de prorrogação, obedecendo o período mínimo de 12 (doze) meses, e 
somente do valor da hora. 

12- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTRATO 

- Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata 
de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexos VII, no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado 
e aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única 
vez, e por igual período, conforme autoriza o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei nº 
8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções previstas neste Edital. 

- Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o instrumento administrativo, o 
Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a renovação da 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei Federal n° 
8.666/93 e disposições do edital. 

- O instrumento administrativo deverá ser assinado junto ao Setor de Licitações do 
Município de Santana da Vargem, Estado de Minas Gerais, ou outro lugar 
determinado quando se tratar de convênio, pelo representante legal da empresa ou 
pessoa legalmente autorizada através de procuração. 

- A Critério da administração o instrumento administrativo poderá ser substituído por 
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra, ordem de execução de serviço ou ata de adesão. 
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13- DA VIGENCIA DA ATA E DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

- O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência 
de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de 
aditivos por iguais e sucessivos períodos limitados. 

 - O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, respeitado os prazos do 
art. 57, e art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, caso venham a ser 
contratados, e conveniente a administração desde que devidamente motivados e 
justificados. 

 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG indica como Gestor o Secretário 
da pasta e a fiscalização pelo liquidante da referida pasta, conforme indicado, o qual 
exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

 As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da 
Vargem em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante 
vencedora no que concerne à execução do objeto do contrato. 

14- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias, contados da execução / fornecimento e após apresentação da 
fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

a) É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 
de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos 
danos decorrentes. 

- A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com a solicitação dos 
serviços/fornecimento/locação pelo Contratante, cujas despesas deverão ser 
empenhadas nas respectivas dotações orçamentárias, sendo que a Contratante terá o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da entrega do 
serviço/fornecimento/locação, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, bem 
como para avaliar a conformidade dos serviços executados/fornecidos/locados. 

 O pagamento será precedido de consulta aos documentos de habilitação 
estabelecidos neste edital. 

a) Na hipótese de irregularidade na habilitação, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
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à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

15.1 - As despesas para a contratação do objeto deste instrumento editalício correrão 
por conta das seguintes dotações orçamentárias e poderão ser apostiladas outras 
dotações a critério e conveniência da administração: 

Secretarias Municipais 

 0301.04.0122.0402.2005.3.3.90.51.00.00.100.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 04.0122.0402.2010.3.3.90.39.00.00.100.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 0601.12.0361.1202.2018.3.3.90.39.00.00.101.302 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 0701.10.0301.1003.0024.4.4.90.51.00.00.159.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 0801.08.0244.0801.1009.4.4.90.51.00.00.129.407 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

16-DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

16.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Prestar o serviço / fornecimento / locação no tempo, lugar e forma solicitados, 
iniciando no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis conforme estabelecidos na 
ata/contrato. 

b) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem 
como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados; 

c) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços 
prestados/fornecimento/locação objeto desde edital; 

d) Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção dos 
serviços/fornecimento/locação, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os 
esclarecimentos solicitados; 

e) Participar da Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de 
qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos 
serviços/fornecimento/locação, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 
indicando as medidas para corrigir a situação; 
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f) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas 
municipais sobre execução de serviços/fornecimento/locação em locais públicos; 

g) Manter preposto, aceito pela Administração, no local do 
serviço/fornecimento/locação, para representá-lo na execução do contrato; 

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato/ata; 

i) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

j) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e 
Higiene do Trabalho. 

k) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

– Concluído todo o processo licitatório para prestação dos serviços / fornecimento / 
locação do objeto a ser contratado, a empresa vencedora será notificada de que o 
município efetivará a contratação, devendo a licitante vencedora comparecer até 05 
(cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o instrumento Administrativo e 
retirar a Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, sob pena de decair do 
direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame. 

- Após a assinatura do instrumento administrativo a licitante vencedora 

obrigar-se-á: 

– Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado; 

– Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas emolumentos 
necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas 
autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e 
tributarias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício 
profissional de seus funcionários, despesas com pessoal de acordo com as 
exigências legais, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação 
e outras que se fizerem necessárias à plena e perfeita execução do objeto a ser 
contratado durante a vigência do contrato, e quando da realização dos serviços “in 
loco” todas as despesas correrão por conta da contratada; 

– Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos 
decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou 
adequação dos serviços/fornecimento, devido à impossibilidade de execução 
conforme o contratado, sem qualquer custo ao contratante; 
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- Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma 
definidos pelo contratante. 

- Manter toda a equipe uniformizada, identificada e credenciada, treinada e habilitada 
conforme a legislação vigente; 

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se 
fizerem necessárias no fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 
contratado, até o limite de 25% do valor do contrato; 

 - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta 
ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 

- Informar e manter atualizados os números de telefones fixos e móveis, e endereço 
eletrônico “e-mail”, bem como nome da pessoa autorizada para contatos setoriais 
que se fizerem necessários por parte da contratada; 

 - Refazer, as suas expensas, o fornecimento, contratação ou a prestação de 
serviço a ser contratado e executado em desacordo com o estabelecido, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado através do desconto estipulado. 

- Executar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado 
em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, do presente edital, o qual 
será o objeto exclusivo do Contrato Administrativo / Ata de Registro de Preços a ser 
efetivado pelas partes. 

- Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral de 
fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado, com base em 
indicações pela mesma fornecida; 

– Iniciar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado no 
prazo máximo de 02 (dois) dias após a assinatura do contrato/ata, sob pena de 
suspensão parcial do pagamento ou rescisão pela contratante por descumprimento 
de cláusulas contratuais; 

- Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas detectadas, a fim de 
manter o controle de qualidade do fornecimento, contratação ou da prestação de 
serviço a ser contratado, reportando-se ao fiscal do contrato quando houver 
necessidade. 

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação; 

- arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

- responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao órgão, ou a terceiros, 
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ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 
pela contratante. 

17-DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO 

– o município obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital, relacionadas 
na minuta de contrato / ata de registro de preços ou outro instrumento 
administrativo e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza 
da atividade. 

- proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações a 
serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da empresa nas dependências necessárias ao cumprimento do 
contrato administrativo; 

- notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento, 
contratação ou da prestação de serviço a ser contratados; 

- Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste edital, 
garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 
empresa ora licitada; 

- Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 
cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora. 

18- DAS PENALIDADES 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento 
das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo 
CONTRATANTE: 

I- advertência por escrito; 

II- multa, nos seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do fornecimento não realizado; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 
CONTRATADA em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, 
fora das especificações contratadas. 
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§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais: 

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou 
obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de 
serviço ou de suas parcelas; 

III - paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 

fornecida; 

- prestação de serviço de baixa qualidade; 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 

19- DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

- O fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratados  serão 
recebidos PROVISORIAMENTE, até conferência por parte do responsável do setor 
requerente, que através de termo de aceite emitido pelo funcionário responsável pelo 
setor ou responsável pela execução do contrato. 

- o recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado ou a nota de 
liquidação, será feito 02 (dois) dias após o recebimento provisório. 

- A Administração Pública Direta se reserva para si o direito de recusar o 
fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo 
com o contrato ou ata de registro de preço, ou que não estejam em pleno acordo 
com este edital, devendo estes ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que 
isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais. 

- Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão tidos como não executados, 
aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento. 
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20- DA FISCALIZAÇÃO 

- A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da 
contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas 
determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência 
constante dos Anexos I; 

- O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item 
não exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem 
confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

- A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender 
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, 
justificar por escrito. 

- A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial ou e-mail. 

- A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato 

/ ata até o seu encerramento/distrato. 

21- DA RESCISÃO 

- a inexecução total ou parcial do fornecimento, contratação ou da prestação de 
serviço a serem contratados conforme o objeto deste edital licitatório, a 
Administração Pública assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da 
lei nº 8.666/93, assegurando o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante 
notificação por escrito; 
 

- a rescisão do contrato, nos termos do art. 79 da lei nº 8.666/93, 

poderá ser: 

 

- determinado por ato unilateral na forma escrita pela administração / contratante nos 
seguintes casos: 
 

- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 

- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
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impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

- o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
 

- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação por escrito à Administração; 

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 
art. 67 desta Lei; 

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato/ata; 

 a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato/ata além do limite permitido no 
§ 1º do art. 65 desta Lei; 

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

- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
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impeditiva da execução do contrato; 

- Amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo de respectivo processo 
desde que haja conveniência para administração; 

- por Decisão Judicial, transitado em julgado; 
 

- os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos de 
processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 
22- DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
  O Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase do processo licitatório, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
a simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação tácita das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

- serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital. 

- as normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato, ou ata de registro de preço. 

- fica assegurado à Administração Pública, o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente observada o 
disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 
- até a entrega do objeto licitado poderá a licitante vencedora ser excluída da 
licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se a Administração Pública tiver conhecimento de qualquer fato 
ou  
circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que 
desabone sua idoneidade ou a capacidade técnica. 

- as decisões do Pregoeiro e da Autoridade Competente serão comunicadas 
mediante publicação no site e mural oficial da Administração Pública, salvo com 
referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos 
representantes legais das licitantes presentes à sessão, ou, ainda, por intermédio de 
ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao 
resultado de: 

- julgamento deste Pregão; 
 

- recurso por ventura interposto. 
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- nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

- os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

- 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 e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

- 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 da Administração Pública. 

- aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal 
nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais alterações posteriores. 

- só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, 
o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio. 
- na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, 
deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por 
tradutor público juramentado e devidamente registrado no órgão competente. 

- quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem 
inabilitados, a Administração poderá fixar aos interessados, na forma do Art. 48, § 3º 
da Lei Federal nº 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta e/ou 
documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 

- a Equipe de Apoio ao (à) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas concernentes às 
especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação 
conforme Anexo I – Termo de Referência, desde que arguidas por escrito, até 02 
(dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes. 

- o horário de referência do presente edital é o horário oficial de Brasília. 
- as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Fórum da 
Comarca de Tres Pontas, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro. 

- maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 7h00min às  
às 16h00min, na sede do Setor de Licitações e Compras do Município. 
22.2 - o Caderno de Licitação, composto do Edital e de seus Anexos, poderá ser retirado 
no Setor de Licitações e Compras na Praça Padre João Macienl neiva, nº 35, Centro, 
Santana da Vargem-MG, Cep: 37.195-000, através de telefone (35) 3858-12-00 ou 
requisitado através do endereço eletrônico licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
compras@santanadavargem.mg.gov.br  ou site  www.santanadavargem.mg.gov.br. 

23-DOS ANEXOS 
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Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) Anexo I - Termo de Referência 

b) Anexo II - Modelo de Declaração de Habilitação 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII, 
da CF/1988 
d) Anexo IV - Modelo de Proposta 

e) Anexo V - Modelo Declaração ME ou EPP 

f) Anexo VI - Modelo Declaração Idoneidade 

g) Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preço 
h) Anexo VIII - Minuta de Contrato Administrativo 
 

Santana da vargem, 30  de Junho de 2021. 

 

 

Vitor Lucio Machado 

Pregoeiro  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 134/2021 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 54/2021 
 
REGISTRO DE PREÇOS 
 

1) LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Presencial.  
 

2) REGIME DE EXECUÇÃO:  MAIOR DESCONTO  
3) OBJETO: Registro de preços PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E 
REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG ATRAVÉS 
DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 
CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
 
4) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

ITE
M 

QUAN
T 
. 

UNID. DESCRIÇÃO DESCONTO DE 
REFERÊNCIA 

01 0
1 

Serviç o Registro de Preços para prestação de 
serviços de natureza continuada 
mediante fornecimento de mão de 
obra e materiais necessários para 
manutenção (preventiva e corretiva) e 
reforma de instalações físicas internas 
e externas dos prédios públicos, vias 
e praças do Município de Santana da 
Vargem/MG, através de MAIOR 
DESCONTO sobre a Tabela SETOP 
vigente. 

 
 
 
 

XXX,X% 

 
05) JUSTIFICATIVA 

A execução dos serviços atenderá às necessidades do Municipio, na figura de suas 
Secretarias Municipais e/ou Departamentos, permitindo a realização dos serviços 
para os  quais, por suas características, há necessidade de contratações 
frequentes. 

A execução do serviço suprirá as necessidades de manutenção e reforma de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br  

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
       
  
   

Edital - Processo Licitatório134/2021  Pregão Presencial 054/2021 Página 26 

 

diversas edificações da Prefeitura Municipal, tanto as de natureza oficial, como 
prédios administrativos, quanto as de natureza comum, como centros sociais, 
imóveis locados, escolas municipais, prédios da área de saúde, infraestrutura 
urbana, bens tombados, dentre outros. 

Trata-se de serviços comuns de natureza continuada. A continuidade dos serviços 
é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em 
vista que a interrupção da 

prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados. O fato é 
amplamente difundido na doutrina, onde se cita o insigne doutrinador Marçal Justen 
Filho, discorrendo acerca do tema: 

“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade 
pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a 
atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure 
prestação semelhante no futuro.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 13ª ed. São Paulo: Dialética, 2009). 

Ao longo dos anos, as instalações inevitavelmente sofrem com o desgaste, seja 
pela utilização efetiva, seja pela ação natural do tempo e deterioração dos 
materiais. As edificações públicas, por sua natureza, necessitam de um maior 
número de intervenções para que sejam mantidas em condições seguras de 
utilização. 

O quadro atual de funcionários já está vinculado aos serviços de construção civil, 
quer seja de construções novas, quer seja de ampliações ou reformas das diversas 
áreas, a saber: saúde, educação, ação social, cultura, esportes, não dispondo os 
mesmos de tempo para execução e supervisão de toda a manutenção. 

Portanto, a contratação de serviços de manutenção e reforma/reparos de 
instalações prediais, bem como de manutenção de praças e vias, seria de grande 
valia para a adequação das condições de trabalho para o efetivo, melhorando 
significativamente tais edificações e o próprio desenvolvimento urbano. 

Este Termo de Referência tem por objetivos: 

a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 

b) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, com os respectivos 
ensaios laboratoriais de controle tecnológico de materiais e serviços, que orientam 
os processos construtivos, os quais constituem-se em: 

• Especificações e inspeções de materiais; 

• Procedimentos de execução e de inspeção de serviços; 

• Demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços contratados, com base 
nos elementos que constituem este documento; 
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d) Salientar o cumprimento da Lei Nº 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras 
da Portaria Nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

 

e) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos 
durante o cumprimento do contrato; 

f) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas 
deverão ser seguidas sempre, salvo quando determinado em contrário pela 
fiscalização. 
 

 
06) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes das eventuais contratações derivadas deste processo licitatório 
correrão na seguinte dotação orçamentária: 
 
0301.04.0122.0402.2005.3.3.90.51.00.00.100.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

04.0122.0402.2010.3.3.90.39.00.00.100.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

0601.12.0361.1202.2018.3.3.90.39.00.00.101.302 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

0701.10.0301.1003.0024.4.4.90.51.00.00.159.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

0801.08.0244.0801.1009.4.4.90.51.00.00.129.407 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

 
07) VALOR ESTIMADO 
O valor estimado aproximado, para o registro de preços, considerando a quantidade total 
pretendida, conforme pesquisa de mercado anexa aos autos R$ 1.000.000,00(um milhão de 
reais) 
 
 

Santana da Vargem, 01 de julho de 2021. 
 
 
 

Juliano Mendonça Ferreira 
Chefe do Setor de Compras 
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ANEXO II  
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº 134/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021 
TIPO: MAIOR DESCONTO  – REGISTRO DE PREÇOS 
Objeto: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), 
REFORMAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG 
ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS 
SERÃO CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.. 

Razão Social: 
Nome Fantasia:  
CNPJ:                                                                     Optante pelo SIMPLES? (SIM/NÃO) 
Endereço: 
Bairro:                                                                    Cidade:                                                                                           
CEP: 
Email:  
Telefone: 
Banco:                                                                              Conta Bancaria:  
Nome e nº da Agencia: 
Representante Legal: 
  

Item Quantidade Unidade Código Descrição Marca Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

        R$0,00 

        Total 
1) LOCAL:  
2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após entrega do serviço. 
3) PRAZO DE ENTREGA: Máximo 10 (DEZ) dias úteis após a emissão da Ordem de 

Fornecimento. 
4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

 
Local e Data. 

___________________________________ 
 

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto 
Nome completo e qualificação 

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.) 
CPF e RG
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 
CNPJ:______________________________________ 
 
Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°   
         PROCESSO LICITATÓRIO N.°  
 
 
 
    Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao 
estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as 
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no Edital. 
 
 

__________,_____ de _______de _____ 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 
 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com 
sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e 
constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) 
da cédula de identidade  (nº RG),  e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes 
para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão 
Presencial nº  xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a 
redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 
 
 
 

__________,_____ de _______de _____ 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br  

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
       
  
   

Edital - Processo Licitatório134/2021  Pregão Presencial 054/2021 Página 31 

 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
RAZÃO SOCIAL: __________________________________ 
CNPJ: ___________________________________________ 
 
Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° xxxxx 
          PROCESSO LICITATÓRIO N.° xxxxxx 
 
DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, 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. 

 
__________,_____ de _______de _____ 

 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
 
 

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

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 
CNPJ:______________________________________ 
 
Ref.:PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx 
         PROCESSO LICITATÓRIO N.° xxxxxxxx 
 
 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para 
participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los 
quando ocorridos durante o certame. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 
 
 

__________,_____ de _______de _____ 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2021 
PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel 
Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 
18.245.183/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito, José Elias Figueiredo, 
RG MG 3.188.390 – CPF nº 538.513.406-63, considerando a homologação do 
julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 43/2021, bem como a classificação das 
propostas conforme PROCESSO LICITATÓRIO nº 101/2021, RESOLVE, nos termos 
das Leis nº 8.666/1993 e suas alterações, nº 10.520/02, firmar contrato para PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), REFORMAS E REPAROS DAS 
INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, 
VIAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG ATRAVÉS DE 
MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA SETOP VIGENTE, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OS QUAIS SERÃO 
CONTRATADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
_________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______, endereço: _______, na cidade de 
____, estado de ____, CEP _____, neste ato representada por _____, portador da 
Carteira de Identidade nº ____ e do CPF n.º _____ e mediante as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação é o Registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza 
continuada, mediante fornecimento de mão de obra e materiais necessários para 
manutenção predial, corretiva e preventiva. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA 

 
2.1 – O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir 
da entrada da Nota Fiscal. 
2.2 – A presente Ata terá início na data de sua assinatura e vigorará por 12 meses. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 – As despesas decorrentes da contratação objeto deste certame correrão a conta 
do orçamento: 
0301.04.0122.0402.2005.3.3.90.51.00.00.100.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

00501.4.0122.0402.2010.3.3.90.39.00.00.100.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS 
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0601.12.0361.1202.2018.3.3.90.39.00.00.101.302 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

0701.10.0301.1003.0024.4.4.90.51.00.00.159.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

0801.08.0244.0801.1009.4.4.90.51.00.00.129.407 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO 
 
4.1 – Os serviços serão recebidos/atestados por servidor credenciado para verificar se 
estão em conformidade com o objeto do edital e demais condições.  
4.2 – A aceitação definitiva dar-se-á em 05 dias, quando a Nota Fiscal será atestada 
por servidor devidamente credenciado pela Contratante. 
4.3 – Caso o objeto apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam 
fora dos padrões determinados pelo edital, a contratante solicitará a regularização no 
mesmo prazo definido pelo servidor. 
4.4 - A prestação do serviço deverá ser realizada conforme solicitação do requisitante, 
posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços e autorização do requisitante, 
dentro do município de Santana da Vargem, no local estabelecido pelo mesmo. 
 

CLAUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E  
REAJUSTE DE PREÇOS 

 
5.1– O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com 
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 
65, II “d” da Lei 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado. 
5.2– As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências 
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
 
6.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, através de representante, 
exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana 
da Vargem em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o 
que dispõe o art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
 
8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
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vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes 
sanções: 
a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada 
sobre o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02 
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
na forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 
Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 
da referida lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que 
aceito pelo Município. 
d) Advertência. 
8.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 
aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 
8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
8.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas 
diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, 
caso não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do 
Município de Santana da Vargem, via Diretoria de Fazenda, no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 
8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na 
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo 
que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 
na forma da lei. 
8.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar 
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta 
licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-
se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC Municipal, 
pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital, na ata e nas demais cominações legais. 
8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo 
com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo garantido o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 – A presente ata poderá ser rescindida, bem como ser cancelada de pleno direito a 
nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta ata, a qualquer tempo e 
independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
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motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n. º 8.666/93, 
desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla 
defesa quando esta: 
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público 
e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem; 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal 
que a autorize. 
9.2– A nulidade do processo licitatório induz à da presente ata, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
11.1 - Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com 
exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata. 
   
E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento em três (03) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 
 

Santana da Vargem /MG,  .......... de .............. de ....... 
 

 
JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

EMPRESA DETENTORA 
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