PREFEITURA DE MONTALVÂNIA - MG
Administração: Novo Tempo
CNPJ: 17.097.791/0001-12
www.montalvania.mg.gov.br
licitacao@montalvania.mg.gov.br

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PREÂMBULO
OMUNICÍPIO DE MONTAVANIA/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa
na Avenida Confúcio, nº 1150 – Centro – Montalvânia/MG, inscrito no CNPJ sob o No 17.097.791/0001-12,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. José Florisval de Ornelas, por intermédio do Pregoeiro
Oficial do Município, Sr. Elivando Nonato da Silva, devidamente habilitado e nomeado através da Portaria
nº 002, 02 de janeiro de 2.019, realizará procedimento de licitação nº 007/2019, modalidade, Pregão
Presencial para Registro de Preços de mão de obra, tipo “menor preço”, critério de julgamento por
“Preço Unitário da diária Trabalhada”, conforme descrito no item 1 (um) deste instrumento, a ser regida
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e alterações, em observância ao disposto no Decreto Municipal n° 021, de 29 de
dezembro de 2006, que regulamenta os procedimentos de pregão no âmbito municipal, em observância
ainda o disposto nos artigos (43, 44 e 45) todos da Lei Complementar n°: 123/06 e alterações, e de acordo
com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes
contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às
08h00min do dia 03/06/2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Confúcio, nº 1150 - centro, nesta cidade, tel.: (38) 3614-1537 / 3614-1429 / 3614-1007,
oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo Pregoeiro oficial, ou substituto
designados pela portaria nº 002, de 02 de janeiro de 2019.
1. OBJETO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INCLUSO FERRAMENTAL PARA
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO,
PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, PEQUENOS REPAROS EM PONTES E
MATA-BURROS E OUTROS SERVIÇOS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, Obras e Vias Urbanas, conforme descrito e especificado no Anexo I.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
2.2 - Não poderão participar deste pregão:
2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou
de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo
empregatício com a Prefeitura Municipal de Montalvânia/MG.
3. ENTREGA DOS ENVELOPES
3.1.
Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis,
hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.
LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Montalvânia/MG, na Avenida Confúcio, nº 1150 - Centro
Montalvânia/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 03/06/2019, às 08h00min tel.: (38) 3614-1537 / 3614-1429 /
3614-1007.
3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
AO
MUNICÍPIO DE MONTALVANIA
ATT. SR. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO
PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:.......................................................................................
AO
MUNICIPIO DE MONTRALVANIA
ATRT. SR. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO
PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:.......................................................................................
3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo -IV (a referida declaração deverá estar
por fora dos envelopes).
3.3. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta
condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob
pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
3.4. Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por
representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida
no preâmbulo e na forma do item 3.1.1 deste Edital.
3.4.1. A participação na forma do item 3.6, sem a presença de representante no ato da sessão, impede a
apresentação de lances por parte da licitante.
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3.5. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de
Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste
edital.
3.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a
realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o
primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação.
3.7 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município,
ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
3.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas
como forma de ilustração das propostas de preços.
3.9 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à
proposta de preço e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do
Brasil.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada;
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma
reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de
preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
4.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de
dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do
respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam
expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. O documento de credenciamento poderá obedecer o modelo em anexo, para facilitar sua
interpretação.
5.
PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1. As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, datilografadas ou impressas,
em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo
anexo a este edital, e constarão:
5.1.2.
Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;
5.1.3.
Especificação detalhada do objeto;
5.1.4.
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93;
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5.1.5.
Prazo de fornecimento da mão de obra no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar
do recebimento da ordem de serviços.
5.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de
soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que
prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá
assiná-la se estiver presente na sessão.
5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus
anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
5.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55
5.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.
5.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta
Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o
certame, conforme ANEXOIV.
5.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.
5.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida
aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.
5.9. A critério da administração poderá ser autorizada a subcontratação, e esta deve ocorrer em relação a
empresas que estejam na condição de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Peque no Porte (EPP).
6-HABILITAÇÃO
6.1.Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA, a licitante apresentará:
6.1.1Registro Comercial, no caso de empresa individual;
6.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
6.1.2.1 No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da documentação de eleição de
seus administradores.
6.1.2.2 O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações
anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não consolidadas.
6.1.3.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
6.1.4.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
6.2.Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:
6.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
6.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014.
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6.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou
documento equivalente que comprove a regularidade.
6.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual
6.2.5 Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal
6.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
6.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará:
6.3.1. Pelo menos um atestado técnico de capacidade emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove a prestação de serviços compatível com o objeto deste Pregão.
6.4.Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará:
6.4.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90
(noventa) dias antes da abertura da sessão.
6.4.1.1 - No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a
certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação
expressamente prevê a participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano
foi homologado judicialmente.
6.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:
6.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei
8.666/93), conforme ANEXOV.
6.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do
artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VI.
6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome
do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com
CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
7.SESSÃO DO PREGÃO
7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes,
cadastrando-as no sistema.
7.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a
sessão do PREGÃO para os lances.
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8-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
8.2. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada
vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, com o
preço de mercado e que ofertar o Menor Preço por lote.
8.3.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez por cento) superiores
àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
8.4.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro
classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos,
para que seus autores participem dos lances verbais.
9-LANCES VERBAIS
9.1Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais.
9.2A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de posterior ordenação das propostas.
9.3.É vedada a oferta de lance com vista ao empate
9.4.Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 1,00.
9.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço por lote e o valor estimado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
9.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja
compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.
10-JULGAMENTO
10.1.Para julgamento das propostas, será levando em consideração o TIPO DE LICITAÇÃO MENOR
PREÇO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR PREÇO UNITÁRIO DA DIARIA TRABALHADA, observados
os prazos máximos para prestação de serviço, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital.
10.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP
até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º,
da Lei Complementar nº. 123/2006.
10.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
10.2.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após
o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada
em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
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10.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
10.2.1.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido
no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.2.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresenta melhor oferta.
10.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
10.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições
da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.
10.5.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro,
juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
10.6.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital.
10.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente
ou por servidor designado para o pregão.
10.8 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma
restrição.
10.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
10.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente
concedidos.
10.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo
esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as
exceções previstas no edital.
10.10 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado,
e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem
de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma
proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
10.11 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.
10.12.Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
10.13. A critério da Administração, no caso de inabilitação ou desclassificação de todos os licitantes,
poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novos documentos, em
obediência ao art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
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10.14.A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Prestação de Serviços, observadas as cláusulas
e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.
10.15 – Após a homologação do resultado da licitação, a contratação com o prestador do serviço
registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase
competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada, conforme disposto no art. 62 da
Lei 8.666/93, mediante:
a) instrumento contratual;
b) emissão de nota de empenho de despesa ou;
c) autorização de compra.
10.15.1 – O órgão convocará o prestador do serviço com preço registrado em ata para, a cada
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, para:
(a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
(b) assinar o contrato.
10.15.2 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
10.16.Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto
e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na
Ata dele decorrente.
10.17.É facultado a (o) Pregoeira (o) (a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o termo de
contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo, após
negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.
10.18.Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município,
poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.
10.19.Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se
tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua
regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser
procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.
10.20.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e
licitantes presentes na sessão.
11-RECURSOS
11.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.1.1. A manifestação e motivação na sessão público, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
11.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para
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apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
11.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração.
11.5. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o pregoeiro devolverá, aos
licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até a assinatura da ata de registro de preços, sendo
o resultado divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão.
12-DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços
ofertados pelas licitantes em ordem crescente.
12.2.Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei
8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
13- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 A Ata de Registro de Preços – anexo II é um instrumento que serve de base para futuras e eventuais
contratações, no entanto é um instrumento pactuado entre as partes e assemelha em parte ao contrato
administrativo, onde constam as respectivas obrigações e as penalidades aplicáveis por descumprimento da
obrigação, e estabelece e resguardam ainda todos os direitos e obrigações das partes.
13.2 A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 01 (um) ano a contar da data da sua assinatura, vedada
sua prorrogação, conforme estabelece o art. 15, § 3º, inciso III da Lei 8.666/93.
13.3 Durante a vigência da ata, os preços nela registrados, não será objeto de revisão.
13.4 As solicitações dos serviços objeto desta licitação devidamente registrados na “Ata de Registro de
Preços”, será precedida de ordem de serviço específica requisitando a mão de obra de acordo com o
detalhado no respectivo lote.
13.5 Aplica-se na Ata de Registro de Preços as prerrogativas do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, em observância às alterações dada em face do Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.
13.6 Na eventual celebração de contrato com o “Caroneiro”, é sabido que é direito do “Caroneiro” em
celebrar contrato administrativo dentro dos limites pré-estabelecidos no art. 22 § 3º e § 4º do Decreto Federal
nº 7.892 de 232 de janeiro de 2013, que assim descreve:
Art. 22 (omissis)
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
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§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. (Alteração dada pelo
Decreto nº 9.488, de 2018)
§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que aderirem. (Alteração dada pelo Decreto nº 9.488,
de 2018).
14 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
14.1.O objeto do presente certame será prestado em conformidade com as especificações e condições
apontadas no anexo I - Termo de Referência.
14.2 Uma vez expedida a ordem de serviço pela secretaria requisitante onde a mesma define a mão de
obra a ser fornecida, bem como define o local, a data e hora da apresentação da mão de obra.
14.3 A adjudicatária deverá avocar para si todas as despesas decorrentes do fornecimento da mão de
obra no local, na data e hora definida na ordem de serviço e, quando constar da ordem de serviços, a
prestação dos serviços na zona rural, a adjudicatária deverá avocar para si ainda, toda as despesas com o
transporte, isentando o Município de qualquer obrigação
14.4.A adjudicatária deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até
que seja satisfeita a obrigação assumida.
15-PAGAMENTO
15.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo I – Termo de
referência.
15.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo I– Termo de
Referência.
15.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração
auferida;
15.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade;
15.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos
serviços, de modo a constituírem a única e total contraprestação;
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15.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.
16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar
pelo prazo de até cinco anos.
16.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no seu
cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
16.2.1. advertência;
16.2.2. multa de:
16.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10 º (décimo) dia de atraso na prestação dos
serviços, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
16.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de serviços, no caso de atraso superior a 10 (dez)
dias, com o conseqüente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
16.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:
16.2.2.3.1.
Inobservância
do
nível
de
qualidade
dos
serviços;
16.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;
16.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;
16.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.
16.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
16.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de
Montalvânia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser
descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
17 . DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
17.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório/edital do presente pregão, protocolizando o pedido até 48 (quarenta e oito) horas antes da
data fixada para o recebimento das propostas, conforme disposto no art. 12 do Decreto Municipal nº 021,
de 29 de dezembro de 2006, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
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17.2 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
17.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
18- DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento
equivalente.
18.2.Caso o adjudicatário não preste o serviços, objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para execução do serviço.
18.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
18.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas
18.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação
nesta licitação.
18.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela
Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.
18.7.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não
serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
18.8.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos
de habilitação apresentados na sessão.
18.9. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
18.10.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
18.11.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
18.12.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
18.13.A(s) dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar a(s) despesa(s) deste Pregão é(são)
a(s)
de
nº
:
02013030.1545203252.155.3.3.90.39.00.1.00
(urbanas),
02014010.2678205342.157.3.3.90.39.00.1.00(estradas),
02013020.1545203282.144.3.3.90.39.00.1.00(praças
e
jardins),
02013020.1648200252.149.3.3.90.39.00.1.00(Man.Edificações Publicas), não estando a(s) mesma(s)
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vinculada(s) a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de
registro de preços.
18.14. Todos os atos administrativos (termo de adjudicação, termo de homologação, resultado do
processo, extrato de contrato, dentre outros), decorrentes desta licitação serão publicados no quadro de
Aviso localizado no hall de entrada do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montalvânia/MG,
publicação esta a ser efetuada pela Administração Municipal, tornando o ato público, conforme
determinações no Artigo 1° da Lei Municipal n° 842/2002, de conformidade com o artigo 6°, inciso XIII da
Lei 8.666/93 e suas alterações.
18.15.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário
de 07h30mim às 13h00min, de segunda a sexta-feira, no endereço ou telefone constante no preâmbulo
deste edital.
18.16. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja
cópia será fornecida gratuitamente
Montalvânia/MG, 20 de maio de 2019.

Elivando Nonato da Silva
Pregoeiro Oficial do Município
Portaria nº. 002, de 02.01.2019
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
DA JUSTIFICATIVA:Considerando que o Município não disponibiliza de mão de obra em quantidade
suficiente para atender a demanda de limpeza de vias públicas, serviços de pequenos reparos em prédios e
praças públicas, bem como para reparos em pontes e mata-burros instalados nas estradas rurais, justifica-se
a realização de licitação objetivando registro de preços para a futura e eventual contratação de serviços de
terceiros para auxiliar na demanda dos respectivos serviços, mediante fornecimento de mão de obra incluso
ferramental, conforme detalhado neste termo de referência.
SINTESE DO OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando registro de preços para a futura e
eventual “contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, incluso ferramental para auxiliar
na demanda dos serviços de limpeza de vias públicas, pavimentação e recuperação, pequenos reparos de
prédios e praças públicas, bem como reparos em pontes e mata-burros, conforme com o detalhado neste
termo de referência.
1 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1. Compreende na prestação dos serviços de mão de obra por diária trabalhada, incluso fornecimento de
ferramental para auxiliar na realização de capina e retirada do entulho nas vias públicas, em pequenos
reparos em prédios e praças públicas da sede do Município e dos Distritos, bem como para auxiliar na
recuperação de pontes e mata-burros instalados nas estradas rurais, conforme detalhado nos lotes abaixo:
LOTE 01 – MÃO DE OBRA DE BRAÇAL/SERVENTES
ITEM

QTD

01

1800

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de braçal/servente por diária
trabalhada, para auxiliar na demanda dos
serviços de limpeza de vias públicas e outros
Diária serviços de interesse público, incluso
fornecimento de ferramental, de forma parcelada,
diante da necessidade dos serviços durante o
período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 01>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 02 – MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO
ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
Mão de obra de carpinteiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de pontes de madeira e outros
Diária serviços pertinentes e de interesse público,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.

VR UNIT.
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Valor anual estimado do lote 02>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOTE 03 – MÃO DE OBRA DE PEDREIRO
ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de pedreiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos em prédios e praças públicas
Diária e outros serviços pertinentes e de interesse
público, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 03>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 04 – MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA C/CONTINUO
ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de eletricista com habilidade em
corrente continua, por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pequenos
Diária reparos elétricos em prédios e praças públicas,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 04>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 05 – MÃO DE OBRA DE ARMADOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de armador, por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de armação em prédios e
Diária praças públicas, incluso fornecimento de
ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 05>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 06 – MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO
ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de serralheiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
confecção e de pequenos reparos em portas e
Diária janelas de estruturas metálicas de prédios
públicos, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 06>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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LOTE 07 – MÃO DE OBRA DE PINTOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de pintor por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pintura em
prédios de prédios públicos, incluso fornecimento
Diária
de ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 07>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

Valor global anual estimado (lote 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) >>>>

2. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 A dotação orçamentária para atendimento às despesas decorrentes será a seguinte:
02013030.1545203252.155.3.3.90.39.00.1.00 (urbanas)
02014010.2678205342.157.3.3.90.39.00.1.00(estradas)
02013020.1545203282.144.3.3.90.39.00.1.00(praças e jardins)
02013020.1648200252.149.3.3.90.39.00.1.00(Man.Edificações Publicas)
2.2 A dotação orçamentária identificada acima, destina apenas para alimentação do sistema do
SICOM/TCEMG, não estando a(s) mesma(s) vinculada(s) a despesa, antes da assinatura do contrato ou
ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 Por se tratar de quantitativos estimados, não se obriga a Administração na obrigação de contratar os
quantitativos de serviços registrados na respectiva Ata de Registro de Preços, nem tão pouco ao pagamento
do valor total registrado na ata, mas sim o valor decorrente da real prestação dos serviços, em conformidade
com as ordens de serviços emitidas por servidor do Município.
3.2 Caso os serviços não forem prestados a diária completa composta por 08 (oito) horas, será feito a
divisão do valor da diária por 08 (oito) horas, a qual neste caso, o pagamento será realizados pelas horas
efetivamente prestadas.
4. DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento das despesas efetivamente contraídas, serão pagas pela Tesouraria do Município,
através deposito bancário ou TED em nome da futura Adjudicatária ou futura contratada, no prazo de até
30 (trinta) dias contados da nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da planilha de controle
de diária trabalhada elaborada por servidor responsável pelo controle da mão de obra requisitada, e da
respectiva ordem de fornecimento emitida por servidor do departamento de compras do Município.
4.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
____________________________________________________________________
Avenida Confúcio, nº 1150 – CEP: 39.495-000 – Montalvânia – MG
(38) 3614-1537 / 3614-1429 / 3614-1007

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA - MG
Administração: Novo Tempo
CNPJ: 17.097.791/0001-12
www.montalvania.mg.gov.br
licitacao@montalvania.mg.gov.br

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da
seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
4.3 Por se tratar de quantitativos estimados, não se obriga a Administração na obrigação de contratar os
quantitativos de objetos registrados na respectiva Ata de Registro de Preços, nem tão pouco ao
pagamento do valor total registrado na ata, mas sim o valor decorrente da real aquisição dos objetos, em
conformidade com as ordens de compras emitidas por servidores devidamente qualificados.
5. DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 A Ata de Registro de Preços, é um instrumento que serve de base para futuras e eventuais
contratações, no entanto é um instrumento pactuado entre as partes e assemelha em parte ao contrato
administrativo, onde consta as respectivas obrigações e as penalidades aplicáveis por descumprimento da
obrigação e a minuta da Ata de Registro de Preços, encontra-se detalhada no anexo II, do instrumento
convocatório edital.
5.2 A Ata de Registro de Preços, terá a vigência improrrogável de 01 (um) ano a contar da data da sua
assinatura e não será objeto de prorrogação dada as vedações descritas no art. 15 da Lei 8.666/93.
5.3 A execução da futura ata de registro de preços, terá como regência o disposto na Seção IV – Dos
Contratos - Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, e obediência aos preceitos contidos no item 6 – Da
Execução dos Contratos e no que couber nos preceitos da Instrução Normativa MARE nº 18, de 22 de
dezembro de 1997.
6. DA MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
6.1 Conforme estabelece art. 62 § 1º da Lei 8.666/93, a minuta do contrato administrativo faz parte
integrante do instrumento convocatório/edital.
6.2 Uma vez que todas as condições da ata de registro de preços serão mantidos, a vigência do futuro e
eventual contrato administrativo deverá ser celebrada em observância ao que dispõe o caput do art. 57 da
Lei Federal nº 8.666/93.
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6.3 Em observância ao interesse público, e na ocorrência de saldo de quantitativos e valores registrados
no contrato administrativo, o mesmo poderá ter sua vigência prorrogada em conformidade com o disposto
no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, até consumir o saldo remanescente do respectivo
contrato e desde que respeitada a vigência dos respectivos créditos orçamentários daquele exercício de
vigência do contrato aditado.
6.4 A recusa da Adjudicatária em assinar o eventual contrato administrativo, sem justificativa aceitável
ensejará a esta em multa pecuniária em observância ao descrito no subitem 10.1 deste termo de
referência, sujeitando ainda nas demais penalidades descritas na minuta do contrato administrativo.
7. DA VINCULAÇÃO DAS PARTES
7.1. As partes (Administração Pública e Licitantes) ficam vinculadas aos termos do instrumento
convocatório/edital e seus anexos, aos termos da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Federal de Licitação n°
8.666/93 e demais cominações legais, instrumentos estes que fazem parte integrante deste termo de
referência para todos os efeitos legais e de direito independentemente da não transcrição.
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
8.1 Nomear servidor na qualidade de fiscal para acompanhar a execução da ata de registro de preços e ou
eventual contrato para controle e emissão de ordens de serviços, devendo constar da ordem de serviço a
localidade da prestação dos serviços, com a obrigação de registrar na ordem de serviço o horário de inicio da
prestação dos serviços, lançando na planilha de controle de diária trabalhada os dados da ordem de
serviços, administrativo conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.
8.2 Constituir a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Vias Urbanas, como “Órgão Gerenciador” da
Ata de Registro de Preços, mediante apoio do Departamento de Licitação.
8.3 Notificar, formalmente, à Adjudicatária detentora da Ata de Registro de Preço e/ou do Contrato
Administrativoquando esta descumprir com a obrigação fixando-lhe prazo para apresentação de defesa na
forma da lei.
8.4 Aplicar as penalidades decorrentes de descumprimento das avenças pactuadas na Ata de Registro de
Preços e no futuro Contrato Administrativo em observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
8.5 Expedir na semana que anteceder a necessidade da mão de obra, planilha estimativa de quantidade de
mão de obra, detalhando cada tipo de mão obra, com a identificação dos quantitativos para cada dia,
pautando em conceder à Adjudicatária tempo suficiente para agenciar a mão de obra requisitada.
8.6 Emitir com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, requisição da mão de obra prevista na planilha,
identificando o local da prestação dos serviços para que a Adjudicatária tenha tempo suficiente para certificar
ao profissional do local da prestação dos serviços, e para que esta tenha tempo suficiente ainda para
providenciar ferramental e EPI, ressalvado casos de urgência e emergência onde a mão de obra deverá ser
fornecida pela Adjudicatária no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados da data da ordem de serviço.
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8.7 Arcar com as despesas de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e ou de eventuais
Contratos Administrativos, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.
8.8 Elaborar planilha de controle das diárias efetivamente contratadas a debito do Município, pautando pela
realização do pagamento à Adjudicatária até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente ao que originou a
prestação dos serviços, para que esta possa realizar o devido pagamento salariais dos profissionais
contratados.
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADJUDICATÁRIA
9.1 De posse da planilha de estimativa de quantidade de mão de obra, agenciar a mão de obra ficando no
aguardo do recebimento da requisição que será emitida com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, pela
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Vias Urbanas.
9.2 De posse da requisição, e uma vez conhecido o local da prestação dos serviços, fornecer a mão de obra
em conformidade com o requisitado na ordem de serviços, acompanhado de ferramental e EPI, obedecida as
seguintes condições:
9.2.1 A entrega da mão de obra requisitada será por conta e risco da contratada no local da prestação de
serviços conforme constar da respectiva ordem de serviços (zona rural ou sede do município) isentando o
município de qualquer co-responsabilidade.
9.3 Fornecer alimentação para os profissionais, bem como arcar com as despesas no transporte da mão de
obra requisitada até o local da prestação dos serviços e retorno,isentando o Município de qualquer despesa
adicional.
9.4 Constituir um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questões relativas aos serviços.
9.5 Proceder a contratação da mão de obra em observância às normas da CLT, avocando para si todas as
despesas decorrentes de encargos sociais e trabalhistas, isentando o Município de quaisquer coresponsabilidade.
9.6 Elaborar até o 3º (terceiro) dia subseqüente ao que originou a prestação dos serviços, nota fiscal
detalhando o tipo da mão de obra com as respectivas quantidades de diárias trabalhadas, anexando à
mesma copia das respectivas requisições, bem como copia das certidões de regularidades para com o Fisco
Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista e, encaminhar para a Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, Obras e Vias Urbanas realizar a conferencia e autorizar a emissão da Autorização de
Fornecimento de mão de obra seguida do empenhamento da despesa.
9.7 Considerando o alto índice de desempregados no município, considerando a necessidade de fomentar o
comércio local, constitui responsabilidade de a licitante dar a preferência na contratação da mão de obra de
moradores do Município de Montalvânia, avocando para sí todas as responsabilidades na decorrentes da
contratação isentando o Município de qualquer có-responsabilidade contratual realizada com os profissionais.
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10.1 A licitante vencedora denominada Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta de preços, conforme estabelecido no art. 64, § 3º da Lei 8.666/93, que se recusar injustificadamente
a assinar a Ata de Registro de Preço bem como do futuro Contrato Administrativo, bem como apresentar
pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se às penalidades descritas no
instrumento convocatório/edital, na Ata de Registro de Preços e minuta do contrato administrativo, dentre
elas o percentual de 5% (cinco por cento) pela recusa em retirar e assinar a ata, em conformidade com o que
prescreve o caput do art. 64 da Lei Federal de Licitação nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
10.2 Este termo de referencia faz parte integrante do instrumento convocatório/edital, da Ata de Registro de
Preço e da minuta do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.
Montalvânia/MG, 20 de maio de 2019.

Elivando Nonato da Silva
Pregoeiro Oficial do Município
Portaria nº. 002, de 02.01.2019
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ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
VALIDADE: 12 meses
Aos ___( ) dias do mês de ______ de ____, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal,
situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Dr. José Florisval de
Ornelas, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade n° MG-14.718.223 (SSP/MG),
inscrito no CPF/MF sob n° 057.223.221-72, residente e domiciliado na Fazenda Betânia, Zona Rural no
município de Montalvânia/MG, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, Tipo Menor Preço, por deliberação do pregoeiro oficial e
equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 017/2019, RESOLVE registrar os preços
para a prestação dos serviços constantes nos anexos desta ata,beneficiário
____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro
________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é
_________________________, neste ato representado por ___________________________________,
conforme quadro abaixo:
LOTE 01 – MÃO DE OBRA DE BRAÇAL/SERVENTES
ITEM

QTD

01

1800

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de braçal/servente por diária
trabalhada, para auxiliar na demanda dos
serviços de limpeza de vias públicas e outros
Diária serviços de interesse público, incluso
fornecimento de ferramental, de forma parcelada,
diante da necessidade dos serviços durante o
período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 01>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 02 – MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO
ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de carpinteiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de pontes de madeira e outros
Diária serviços pertinentes e de interesse público,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 02>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 03 – MÃO DE OBRA DE PEDREIRO
ITEM

QTD

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA

VR UNIT.
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01

400

Mão de obra de pedreiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos em prédios e praças públicas
Diária e outros serviços pertinentes e de interesse
público, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 03>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOTE 04 – MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA C/CONTINUO

ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de eletricista com habilidade em
corrente continua, por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pequenos
Diária reparos elétricos em prédios e praças públicas,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 04>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 05 – MÃO DE OBRA DE ARMADOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de armador, por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de armação em prédios e
Diária praças públicas, incluso fornecimento de
ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 05>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 06 – MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO
ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de serralheiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
confecção e de pequenos reparos em portas e
Diária janelas de estruturas metálicas de prédios
públicos, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 06>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 07 – MÃO DE OBRA DE PINTOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
Mão de obra de pintor por diária trabalhada, para
Diária
auxiliar na demanda dos serviços de pintura em

VR UNIT.

____________________________________________________________________
Avenida Confúcio, nº 1150 – CEP: 39.495-000 – Montalvânia – MG
(38) 3614-1537 / 3614-1429 / 3614-1007

VR TOTAL

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA - MG
Administração: Novo Tempo
CNPJ: 17.097.791/0001-12
www.montalvania.mg.gov.br
licitacao@montalvania.mg.gov.br

prédios de prédios públicos, incluso fornecimento
de ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 07>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Valor global anual estimado (lote 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) >>>>

01 - DO OBJETO:
1.1-Os objetos da prestação de serviços são os constantes dos anexos desta ata, em que são
discriminados.
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 -A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a contratar os
serviços referidos nesta ata.
2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações
que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada,
garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 -A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para contratação do respectivo objeto, por
todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
04 - DO PREÇO
4.1 -Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 007/2019.
4.2 - Em cada prestação de serviços decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação
pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 007/2019, que integra
o presente instrumento de compromisso.
4.3 - Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no
Pregão nº 007/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
05 - DO PAGAMENTO
5.1 - Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria,
ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela
unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.
5.2 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração
auferida;
5.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade;
____________________________________________________________________
Avenida Confúcio, nº 1150 – CEP: 39.495-000 – Montalvânia – MG
(38) 3614-1537 / 3614-1429 / 3614-1007

PREFEITURA DE MONTALVÂNIA - MG
Administração: Novo Tempo
CNPJ: 17.097.791/0001-12
www.montalvania.mg.gov.br
licitacao@montalvania.mg.gov.br

5.4 - O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos serviços,
de modo a constituírem a única e total contra prestação;
5.5 - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.
5.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da
seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
5.7 Caso os serviços não forem prestados a diária completa composta por 08 (oito) horas, será feito a
divisão do valor da diária por 08 horas, a qual neste caso, o pagamento será realizados pelas horas
efetivamente prestadas.
06 - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que
precedeu a presente Ata, poderá ser aplicada a penalidade prevista.
6.2 - Após a realização dos serviços deverá ser encaminhado à SecretariaMunicipal de Fazenda a
nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.
6.3 - A empresa prestadora, quando do recebimento da Ordem de serviço enviada pela unidade
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
6.4 - A cópia da ordem de serviço referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
6.5 - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco
por cento nas quantidades estimadas.
6.6 -Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)
referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.
07 - DAS PENALIDADES
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7.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar
pelo prazo de até cinco anos.
7.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no seu
cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
7.2.1. advertência;
7.2.2. multa de:
7.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação dos serviços,
sobre o valor da parcela, por ocorrência;
7.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de serviços, no caso de atraso superior a 10 (dez)
dias, com o conseqüente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
7.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:
7.2.2.3.1.
Inobservância
do
nível
de
qualidade
dos
serviços;
7.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;
7.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;
7.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.
7.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
7.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
7.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Montalvânia,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos
pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
08 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, é vedado
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da
data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 007/2019, o
qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se
refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
9 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 -O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o
disposto no art.73, I da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.
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9.2 - A cada prestação de serviços serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, I, da Lei Federal
8.666/93.
10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 -A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
Pela Administração, quando:
A -a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração
não aceitar sua justificativa;
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração;
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração;
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
de administração da presente Ata de Registro de Preços;
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da publicação.
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93,
alterada pela Lei Federal 8.883/94.
H - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
11 - DA AUTORIZAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA
11.1 –O fornecimento da mão de obra, objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas,
caso a caso, pela Secretaria requisitante, em observâncias as regras da disponibilidade da mão de obra,
conforme detalhado no edital e no anexo I – termo de referencia..
12 - DAS RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
12.1 Nomear servidor na qualidade de fiscal para acompanhar a execução da ata de registro de preços e ou
eventual contrato para controle e emissão de ordens de serviços, devendo constar da ordem de serviço a
localidade da prestação dos serviços, com a obrigação de registrar na ordem de serviço o horário de inicio da
prestação dos serviços, lançando na planilha de controle de diária trabalhada os dados da ordem de
serviços, administrativo conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.
12.2 Constituir a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Vias Urbanas, como “Órgão Gerenciador”
da Ata de Registro de Preços, mediante apoio do Departamento de Licitação.
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12.3 Notificar, formalmente, à Adjudicatária detentora da Ata de Registro de Preço e/ou do Contrato
Administrativoquando esta descumprir com a obrigação fixando-lhe prazo para apresentação de defesa na
forma da lei.
12.4 Aplicar as penalidades decorrentes de descumprimento das avenças pactuadas na Ata de Registro de
Preços e no futuro Contrato Administrativo em observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
12.5 Expedir na semana que anteceder a necessidade da mão de obra, planilha estimativa de quantidade de
mão de obra, detalhando cada tipo de mão obra, com a identificação dos quantitativos para cada dia,
pautando em conceder à Adjudicatária tempo suficiente para agenciar a mão de obra requisitada.
12.6 Emitir com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, requisição da mão de obra prevista na planilha,
identificando o local da prestação dos serviços para que a Adjudicatária tenha tempo suficiente para certificar
ao profissional do local da prestação dos serviços, e para que esta tenha tempo suficiente ainda para
providenciar ferramental e EPI.
12.7 Arcar com as despesas de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e ou de eventuais
Contratos Administrativos, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.
12.8 Elaborar planilha de controle das diárias efetivamente contratadas a debito do Municipio, pautando pela
realização do pagamento à Adjudicatária até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao que originou a
prestação dos serviços, para que esta possa realizar o devido pagamento salariais dos profissionais
contratados.
13 - DAS RESPONSABILIDADES DA ADJUDICATÁRIA
13.1 De posse da planilha de estimativa de quantidade de mão de obra, agenciar a mão de obra ficando no
aguardo do recebimento da requisição que será emitida com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, pela
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Vias Urbanas.
13.2 De posse da requisição, e uma vez conhecido o local da prestação dos serviços, fornecer a mão de
obra em conformidade com o requisitado na ordem de serviços, acompanhado de ferramental e EPI,
obedecida as seguintes condições:
13.2.1 A entrega da mão de obra requisitada será por conta e risco da contratada no local da prestação de
serviços conforme constar da respectiva ordem de serviços (zona rural ou sede do município) isentando o
município de qualquer co-responsabilidade.
13.3 Fornecer alimentação para os profissionais, bem como arcar com as despesas no transporte da mão de
obra requisitada até o local da prestação dos serviços e retorno, isentando o Município de qualquer despesa
adicional.
13.4 Constituir um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questões relativas aos serviços.
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13.5 Proceder a contratação da mão de obra em observância às normas da CLT, avocando para si todas as
despesas decorrentes de encargos sociais e trabalhistas, isentando o Município de quaisquer coresponsabilidade.
13.6 Elaborar até o 3º (terceiro) dia subseqüente ao que originou a prestação dos serviços, nota fiscal
detalhando o tipo da mão de obra com as respectivas quantidades de diárias trabalhadas, anexando à
mesma copia das respectivas requisições, bem como copia das certidões de regularidades para com o Fisco
Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista e, encaminhar para a Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, Obras e Vias Urbanas realizar a conferencia e autorizar a emissão da Autorização de
Fornecimento de mão de obra seguida do empenhamento da despesa.
13.7 Considerando o alto índice de desempregados no município, considerando a necessidade de fomentar o
comércio local, constitui responsabilidade de a licitante dar a preferência na contratação da mão de obra de
moradores do Município de Montalvânia, avocando para sí todas as responsabilidades decorrentes da
contratação isentando o Município de qualquer có-responsabilidade contratual realizada com os profissionais.
14 – DO REGIME DE EXECUÇÃO
14.1 - O regime de execução será INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 007/2019 e as propostas das empresas classificadas no
certame supra-numerado.
15.2 -Fica eleito o foro desta Comarca de Montalvânia para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente Ata.
15.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
Prefeitura Municipal de Montalvânia, ..... de ................ de 2019.
José Florisval de Ornelas

Nome>...................

Prefeito Municipal

Empresa........

ADMINISTRAÇÃO

ADJUDICATÁRIA

Testemunhas:
1............................................................

2....................................................
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
Aos ___( ) dias do mês de ______ de ____, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal,
situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr.
José Florisval de Ornelas, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade n° MG14.718.223 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob n° 057.223.221-72, residente e domiciliado na Fazenda
Betânia, Zona Rural no município de Montalvânia/MG, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da
Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas
no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, Tipo Menor Preço, por deliberação do
pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 017/2019, RESOLVE
celebrar o presente contrato para a prestação dos serviços constantes nos anexos deste instrumento,
beneficiário ____________________________________, localizado na rua ___________________,
n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de
_________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por
___________________________________, conforme quadro abaixo:
DA JUSTIFICATIVA:Considerando que o Município não disponibiliza de mão de obra em quantidade
suficiente para atender a demanda de limpeza de vias públicas, serviços de pequenos reparos em prédios e
praças públicas, bem como para reparos em pontes e mata-burros instalados nas estradas rurais, justifica-se
a celebração do presente instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste contrato administrativo a prestação de serviços de mão de obra por diária
trabalhada para auxiliar nos serviços conforme especificado nos quadros abaixo, em observância aos
ditames do instrumento convocatório/edital, ao detalhado no termo de referencia – anexo I e em observância
ainda aos preços constante na proposta comercial de preços devidamente reformulada pós-lances, de
acordo com as determinações da lei federal de licitação nº 8.666/93, instrumentos estes que são partes
integrantes do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito independentemente
de transcrição.
LOTE 01 – MÃO DE OBRA DE BRAÇAL/SERVENTES
ITEM

QTD

01

1800

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de braçal/servente por diária
trabalhada, para auxiliar na demanda dos
serviços de limpeza de vias públicas e outros
Diária serviços de interesse público, incluso
fornecimento de ferramental, de forma parcelada,
diante da necessidade dos serviços durante o
período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 01>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOTE 02 – MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO
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ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de carpinteiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de pontes de madeira e outros
Diária serviços pertinentes e de interesse público,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 02>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 03 – MÃO DE OBRA DE PEDREIRO
ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de pedreiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos em prédios e praças públicas
Diária e outros serviços pertinentes e de interesse
público, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 03>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 04 – MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA C/CONTINUO
ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de eletricista com habilidade em
corrente continua, por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pequenos
Diária reparos elétricos em prédios e praças públicas,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 04>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 05 – MÃO DE OBRA DE ARMADOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de armador, por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de armação em prédios e
Diária praças públicas, incluso fornecimento de
ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 05>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 06 – MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO
ITEM

QTD

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA

VR UNIT.
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01

200

Mão de obra de serralheiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
confecção e de pequenos reparos em portas e
Diária janelas de estruturas metálicas de prédios
públicos, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 06>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOTE 07 – MÃO DE OBRA DE PINTOR

ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de pintor por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pintura em
prédios de prédios públicos, incluso fornecimento
Diária
de ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 07>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

Valor global anual estimado (lote 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) >>>>

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Dos preços
2.1.1. O Contratante pagará ao contratado, o valor global estimado em R$ ....................
(.................................................................) por conta da prestação do serviço descrito na cláusula primeira.
2.2. Do Pagamento
2.2.1 - Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria,
ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo pela
unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.
2.2.2 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração
auferida;
2.2.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade;
2.2.4 - O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos
serviços, de modo a constituírem a única e total contra prestação;
2.2.5 - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços.
2.2.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
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calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da
seguinte formula:
I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
2.2.7 Caso os serviços não forem prestados a diária completa composta por 08 (oito) horas, será feito a
divisão do valor da diária por 08 horas, a qual neste caso, o pagamento será realizados pelas horas
efetivamente prestadas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº
02013030.1545203252.155.3.3.90.39.00.1.00 (urbanas)
02014010.2678205342.157.3.3.90.39.00.1.00(estradas)
02013020.1545203282.144.3.3.90.39.00.1.00(praças e jardins)
02013020.1648200252.149.3.3.90.39.00.1.00(Man.Edificações Publicas)
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1. Este contrato administrativo terá a vigência a contar da data da sua assinatura e encerrar-se-á dia
........./...../...............
4.2 Em observância ao interesse público este contrato administrativo poderá ter sua vigência prorrogada em
conformidade com os ditames do art. 57 inciso II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
5.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem
nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
6.1 Nomear servidor na qualidade de fiscal para acompanhar a execução do contrato para controle e
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emissão de ordens de serviços, devendo constar da ordem de serviço a localidade da prestação dos
serviços, com a obrigação de registrar na ordem de serviço o horário de inicio da prestação dos serviços,
lançando na planilha de controle de diária trabalhada os dados da ordem de serviços, administrativo
conforme estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93.
6.2 Notificar, formalmente, à Adjudicatária detentora do Contrato Administrativoquando esta descumprir com
a obrigação fixando-lhe prazo para apresentação de defesa na forma da lei.
6.3 Aplicar as penalidades decorrentes de descumprimento das avenças pactuadas no futuro Contrato
Administrativo em observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
6.4 Expedir na semana que anteceder a necessidade da mão de obra, planilha estimativa de quantidade de
mão de obra, detalhando cada tipo de mão obra, com a identificação dos quantitativos para cada dia,
pautando em conceder à Adjudicatária tempo suficiente para agenciar a mão de obra requisitada.
6.5 Emitir com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, requisição da mão de obra prevista na planilha,
identificando o local da prestação dos serviços para que a Adjudicatária tenha tempo suficiente para certificar
ao profissional do local da prestação dos serviços, e para que esta tenha tempo suficiente ainda para
providenciar ferramental e EPI.
6.6 Arcar com as despesas de publicação do extrato dos Contratos Administrativos, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.
6.7 Elaborar planilha de controle das diárias efetivamente contratadas a debito do Município, pautando pela
realização do pagamento à Adjudicatária até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente ao que originou a
prestação dos serviços, para que esta possa realizar o devido pagamento salariais dos profissionais
contratados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 De posse da planilha de estimativa de quantidade de mão de obra, agenciar a mão de obra ficando no
aguardo do recebimento da requisição que será emitida com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, pela
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Vias Urbanas.
7.2 De posse da requisição, e uma vez conhecido o local da prestação dos serviços, fornecer a mão de obra
em conformidade com o requisitado na ordem de serviços, acompanhado de ferramental e EPI, obedecida as
seguintes condições:
7.2.1 A entrega da mão de obra requisitada será por conta e risco da contratada no local da prestação de
serviços conforme constar da respectiva ordem de serviços (zona rural ou sede do município) isentando o
município de qualquer co-responsabilidade.
7.3 Fornecer alimentação para os profissionais, bem como arcar com as despesas no transporte da mão de
obra requisitada até o local da prestação dos serviços e retorno, isentando o Município de qualquer despesa
adicional.
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7.4 Constituir um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim
como decidir acerca de questões relativas aos serviços.
7.5 Proceder a contratação da mão de obra em observância às normas da CLT, avocando para si todas as
despesas decorrentes de encargos sociais e trabalhistas, isentando o Município de quaisquer coresponsabilidade.
7.6 Elaborar até o 3º (terceiro) dia subseqüente ao que originou a prestação dos serviços, nota fiscal
detalhando o tipo da mão de obra com as respectivas quantidades de diárias trabalhadas, anexando à
mesma copia das respectivas requisições, bem como copia das certidões de regularidades para com o Fisco
Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista e, encaminhar para a Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, Obras e Vias Urbanas realizar a conferencia e autorizar a emissão da Autorização de
Fornecimento de mão de obra seguida do empenhamento da despesa.
7.7 Considerando o alto índice de desempregados no município, considerando a necessidade de fomentar o
comércio local, constitui responsabilidade de a licitante dar a preferência na contratação da mão de obra de
moradores do Município de Montalvânia, avocando para sí todas as responsabilidades na decorrentes da
contratação isentando o Município de qualquer có-responsabilidade contratual realizada com os profissionais.
CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS
8.1. Se aplica na presente contratação as prerrogativas de realinhamento de valores da mão de obra,
conforme o disposto no Artigo 65, I, “d” da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de
conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.
9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização da execução do contrato será acompanhada por um servidor do Município devidamente
credenciado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO
11.1. Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente
contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma
ser exigida a qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
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12.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua
proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar
pelo prazo de até cinco anos.
12.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou atrasos no seu
cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
12.2.1. advertência;
12.2.2. multa de:
12.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação dos
serviços, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
12.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de serviços, no caso de atraso superior a 10 (dez)
dias, com o conseqüente cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando for o caso;
12.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de Preços, nos casos de:
12.2.2.3.1.
Inobservância
do
nível
de
qualidade
dos
serviços;
12.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a terceiros;
12.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município;
12.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços.
12.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
12.3. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de
Montalvânia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser
descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
13.1. As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do edital, do anexo I - Termo de Referência e ao
valor da proposta comercial de preço, bem como ao teor da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Federal de
Licitação n° 8.666/93 e ao teor do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. É vedado às partes transferir a terceiros qualquer obrigação prevista neste instrumento contratual, sem
prévio acordo devidamente homologado pelas partes.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
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15.1. É de total responsabilidade do Contratante efetuar a publicação do extrato do contrato administrativo,
dentro do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento,
ainda que delas não se faça aqui menção expressa.
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 As partes elegem o foro da Comarca de Montalvânia/MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes
da execução do presente Contrato, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a
propiciar.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Prefeitura Municipal de Montalvânia, ..... de ................ de 2019.
José Florisval de Ornelas

Nome>...................

Prefeito Municipal

Empresa........

ADMINISTRAÇÃO

ADJUDICATÁRIA

Testemunhas:
1............................................................

2....................................................
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DOINSTRUMENTO
CONVOCATORIO/EDITAL E SEUS ANEXO
PROCESSO LICITATORIO N° 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019
À
Prefeitura Municipal de Montalvânia
Att. Pregoeiro Oficial do Município
MONTALVÂNIA/MG

DECLARAÇÃO

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da empresa
(................... qualificar.........), e em conformidade com o disposto no art. 4°, inciso VII da Lei Federal n°: 10.520/02
para todos os fins legais e necessários, “Declara” que:
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento convocatório/edital e seus
anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 017/2019 – Modalidade Pregão Presencial n°: 007/2019, e em
decorrência disto, às exigências da Lei Federal 10520/02, do Decreto Federal n°: 3555/00 e das Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, dentre elas a superveniência da não existência de fato impeditivo quanto a participação
no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a execução do
Contrato;
b) para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, sob as penalidades
cabíveis no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada são de nossa
autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta Comercial” estão inclusos todas as
obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais constantes do referido
instrumento licitatório e seus anexos;
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo técnico
ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura Municipal de
Montalvânia/MG;
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da participação
desta empresa na supramencionada licitação;
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal
Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.
Local/Data; ........./............................/..............
...............................................................
Nome do signatário
CPF n°: >>>
Observações:
1.Constituindo representante; esta declaração deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante,
diretamente o Pregoeiro Oficial do Município no ato do credenciamento e ou
2. Não constituindo representante; esta declaração deverá ser anexada junto com a proposta de preços e
enfeixada no (envelope n°01), sob pena de inabilitação.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE

PROCESSO LICITATORIO N° 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019
SINTESE DO OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando registro de preços para a futura e
eventual “contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, incluso ferramental para auxiliar
na demanda dos serviços de limpeza de vias públicas, pavimentação e recuperação, pequenos reparos de
prédios e praças públicas, bem como reparos em pontes e mata-burros, conforme com o detalhado no termo
de referência.
À
Prefeitura Municipal de Montalvânia
Att. Pregoeiro Oficial do Município
MONTALVÂNIA/MG

DECLARAÇÃO
A empresa.......(.... qualificar.......), através do seu signatário/representante legal.............(.....qualificar......),
abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para
contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV,
do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à
capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante,
“Declara” ainda,que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos
recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei.
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito.
Local/Data,......de.................de ..........
--------------------------------------Assinatura do Declarante

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser colocado dentro do (envelope n° 02) junto com a documentação
habilitação, sob pena de inabilitação.
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
SINTESE DO OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando registro de preços para a futura e
eventual “contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, incluso ferramental para auxiliar
na demanda dos serviços de limpeza de vias públicas, pavimentação e recuperação, pequenos reparos de
prédios e praças públicas, bem como reparos em pontes e mata-burros, conforme com o detalhado no termo
de referência.
À
Prefeitura Municipal de Montalvânia
Att. Pregoeiro Oficial do Município
MONTALVÂNIA/MG
DECLARAÇÃO

A empresa (
qualificar
), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº
........................., “Declara” para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Local/data.........de ..................... de ..............

(Assinatura representante legal)

Observação:
Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação de
habilitação e enfeixada no (envelope n°02), sob pena de inabilitação.
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ANEXO VII – MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
SINTESE DO OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando registro de preços para a futura e
eventual “contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, incluso ferramental para auxiliar
na demanda dos serviços de limpeza de vias públicas, pavimentação e recuperação, pequenos reparos de
prédios e praças públicas, bem como reparos em pontes e mata-burros, conforme com o detalhado no termo
de referência.
À
Prefeitura Municipal de Montalvânia
Att. Pregoeiro Oficial do Município
MONTALVÂNIA/MG
Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de
Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal
de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ...............,
bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,
inclusive assinar contratos.
....................................,......... de .................................. de .............
Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma como pessoa jurídica)
A PESSOA JURÍDICA DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da
empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade
da apresentação do estatuto ou contrato social.
2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é
necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é
necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o
reconhecimento de firma for pessoa física.
3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles
documentos da empresa.
4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento
ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento
licitatório.
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
À
Prefeitura Municipal de Montalvânia
Att. Pregoeiro Oficial do Município
MONTALVÂNIA/MG
Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:
DO OBJETO:“Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, incluso ferramental para
auxiliar na demanda dos serviços de limpeza de vias públicas, pavimentação e recuperação, pequenos
reparos de prédios e praças públicas, bem como reparos em pontes e mata-burros, conforme com o
detalhado abaixo:
LOTE 01 – MÃO DE OBRA DE BRAÇAL/SERVENTES
ITEM

QTD

01

1800

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de braçal/servente por diária
trabalhada, para auxiliar na demanda dos
serviços de limpeza de vias públicas e outros
Diária serviços de interesse público, incluso
fornecimento de ferramental, de forma parcelada,
diante da necessidade dos serviços durante o
período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 01>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 02 – MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO
ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de carpinteiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de pontes de madeira e outros
Diária serviços pertinentes e de interesse público,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 02>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 03 – MÃO DE OBRA DE PEDREIRO
ITEM

QTD

01

400

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
Mão de obra de pedreiro por diária trabalhada,
Diária
para auxiliar na demanda dos serviços de

VR UNIT.
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pequenos reparos em prédios e praças públicas
e outros serviços pertinentes e de interesse
público, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 03>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOTE 04 – MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA C/CONTINUO
ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de eletricista com habilidade em
corrente continua, por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pequenos
Diária reparos elétricos em prédios e praças públicas,
incluso fornecimento de ferramental, de forma
parcelada, diante da necessidade dos serviços
durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 04>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 05 – MÃO DE OBRA DE ARMADOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de armador, por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
pequenos reparos de armação em prédios e
Diária praças públicas, incluso fornecimento de
ferramental, de forma parcelada, diante da
necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 05>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 06 – MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO
ITEM

QTD

01

200

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
VR UNIT.
Mão de obra de serralheiro por diária trabalhada,
para auxiliar na demanda dos serviços de
confecção e de pequenos reparos em portas e
Diária janelas de estruturas metálicas de prédios
públicos, incluso fornecimento de ferramental, de
forma parcelada, diante da necessidade dos
serviços durante o período de 12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 06>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VR TOTAL

LOTE 07 – MÃO DE OBRA DE PINTOR
ITEM

QTD

01

365

UNID

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA
Mão de obra de pintor por diária trabalhada, para
auxiliar na demanda dos serviços de pintura em
Diária
prédios de prédios públicos, incluso fornecimento
de ferramental, de forma parcelada, diante da

VR UNIT.
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necessidade dos serviços durante o período de
12 (doze) meses.
Valor anual estimado do lote 07>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Valor global anual estimado (lote 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) >>>>

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______________
(____________________________)
No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e
todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo
admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
Prazo de entrega de: _____ (_______) dias a contar do recebimento da ordem de serviços.
O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as
características do objeto e exigências constantes no edital bem como o serviço será prestado conforme
estipulado neste edital.
___________________ , ______ de ___________ de _______________.
______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome: _______________________________________
Nº. Cédula de Identidade: _________________________
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AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICIPIO DE MONTALVÂNIA, Estado de Minas Gerais, através do Pregoeiro Oficial do Município em
cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93, torna público que fará realizar Licitação na forma
que segue:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
SINTESE DOS OBJETOS: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando registro de preços para a
futura e eventual “contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra, incluso ferramental
para auxiliar na demanda dos serviços de limpeza de vias públicas, pavimentação e recuperação,
pequenos reparos de prédios e praças públicas, bem como reparos em pontes e mata-burros, conforme
com o detalhado no termo de referência, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, Obras e Vias Urbanas”.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Preço Unitário
ENTREGA DE ENVELOPES: Até o dia 03/06/2019 até as 08h00min
SESSÃO DE JULGAMENTO: No dia 03/06/2019 às 08h00min
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório/edital e seus anexos, através do e-mail:
licitacao@montalvania.mg.gov.br onde pautando pelo principio da transparência as respostas serão
divulgadas no site oficial do Município www.montalvania.mg.gov.br – Departamento de Licitações.
Montalvânia/MG, 20 de maio de 2019.

Elivando Nonato da Silva
Pregoeiro Oficial do Município
Portaria nº 002, de 02/01/2019
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