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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE AVISO DE LICITAÇÃO  

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

O Município de Volta Grande, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital 

virem, ou dele conhecimento tiverem, que a partir das 13:00h do dia 07 de janeiro de 2020, 

na Prefeitura Municipal na sala da comissão de licitação, localizada na rua Av. Arthur Pedras, 

n° 120, bairro Centro, município de Volta Grande, será realizada licitação para: Contratação 

de empresa com pessoas para apoio operacional especializado conforme demanda 

das Secretarias do Município, tipo Menor Preço Global pelo Sistema de Registro de Preço, 

conforme consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados  na Prefeitura 

Municipal ou site www.voltagrande.mg.gov.br, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento de todos os 

interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar de costume, publicando-se na forma 

da lei. Volta Grande, 23 de dezembro de 2019.  
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R E C I B O  D E  R E T I R A D A  D E  E D I T A L  

  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0137/2019 Nome da Empresa:   

CNPJ n°:   

Endereço:   

Cidade:   

Estado:  
Telefone:  e-mail:   
   

Obtivemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada através do site 

http://www.voltagrande.mg.gov.br  

Local:.......................................................,..........de.............................de 2019.   

Nome: ___________________________________________ Assinatura 

Carimbo:  

  

  

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, 

solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão 

de Licitações, preferencialmente pelo e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com    a não remessa 

do recibo exime a Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG da responsabilidade da 

comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação.   

  

  

  

  

  

  
Licitação n° 0137/2019  

Modalidade de Pregão Presencial nº 022/2019  

PREÂMBULO  
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O Município de VOLTA GRANDE, torna público que se fará realizar licitação para contratar 

interessados em fornecer o objeto previsto no ANEXO I.  

Entrega dos Envelopes  

Os envelopes serão recebidos durante o expediente normal da entidade, até a data e hora definidas 

para a abertura da documentação, no seguinte local:  

  

Pregoeiro e Equipe de Apoio  Município de 

Volta Grande – MG.  
Av. Arthur Pedras, n° 120  
Bairro Centro  

Abertura da Documentação  
A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, 

na seguinte data e horário.  

Data: 07/01/2020  

Horário: 13h00min  

O Senhor Jorge Luiz Gomes da Costa, Prefeito do Município de Volta Grande/MG, torna 

público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇO, com critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, 

para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza predial e urbana em vias 

públicas, nas especificações, quantidades e descritivos, conforme Termo de Referência - 

Anexo I, que regerá pelo disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares e 

princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes. As propostas deverão 

obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 

integrante. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de 

Volta Grande/MG, situada na Avenida Arthur Pedras, nº 120, centro, Volta Grande/MG, 

iniciando-se no dia 07/01/2020, às 13:00hs será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a 

proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, 

na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 

que se apresentarem para participar do certame. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

decorrente desta licitação formaliza uma intenção de contratação de cunho irrevogável para 

o licitante vencedor e será subscrita pelo convocado e pela autoridade que assinou o edital 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da adjudicação. O licitante convocado 

que deixar de assiná-la no prazo fixado, dela será excluído, podendo ser aplicadas as 

sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.  

EDITAL  
  

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições:  
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I - DO OBJETO 1.1 - Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para 

eventual contratação de empresa para prestação de serviços:  

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de 

serviços:  

a) Auxiliar de Obras: atividades de conservação e limpeza de caminhos; capinar e roçar 

terrenos; desobstruir estradas e caminhos; realizar a limpeza de valetas e canaletas; 

quebrar pedras e transportá-las para o local; auxiliar na montagem e desmontagem 

de andaimes; limpar e guardar ferramentas, equipamentos e material de trabalho que 

não exigem conhecimentos especiais; realizar tarefas auxiliares de obras; varrição de 

estradas, ruas e praças.  

b) Auxiliar de Serviços Gerais: Atividades de lavar e limpar dependências de prédios 

públicos municipais em geral, escolas, hospitais, postos de saúde, e todas as 

dependências dos prédios onde funcionam as atividades administrativas municipais, 

tais como: com o fornecimento de mão de obra, limpeza utilizando água, pano de chão 

e produtos para limpeza, desinfetando quando necessário; varrer, raspar e encerar 

pisos e assoalhos, utilizando enceradeiras e material adequado; lavar ladrilhos, 

azulejos, pisos e vidraças, com auxílio de escovas e produtos próprios; polir objetos, 

peças e placas metálicas, utilizando flanelas e produto polidor; espanar móveis e 

vasculhar tetos, usando espanadores e escadas; remover lixo e detritos, usando pá, 

vassoura e sacos de lixo; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e 

materiais, seguindo orientações superiores; armar e desarmar palanques, usando 

material necessário; guardar e arrumar objetos mantendo a ordem dos mesmos; 

transportar pequenas encomendas e transmitir recados; informar quanto a falta de 

materiais de limpeza e conservação do prédio e mobiliário; realizar serviços externos 

de carga, descarga e entrega de volumes; zelar, cuidar e guardar materiais sob sua 

responsabilidade, tais como, rodos, vassouras, enceradeiras, espanadores, etc., 

conforme especificações técnicas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo 

de referência.  

II - DA PARTICIPAÇÃO: 2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do 

ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições do 

credenciamento constantes deste Edital e que comprovem a aptidão para desempenho da 

atividade.   

2.2 – Se uma pessoa física ou jurídica participar do quadro societário de 02 (duas) 

Empresas, somente será aceita no certame, 01 (uma) Empresa por item 

disputado.   

2.3 - Será vedada a participação:   

2.3.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e 

entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 

de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e suas alterações;   

2.3.2 – De empresas que estiverem sob processo de falência ou sob regime de 

recuperação judicial;   
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2.3.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e 

impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, nos 

termos do artigo 87, III da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e suas 

alterações, e;   

2.3.4 – De empresas sob a forma de consórcio.   

III - DO CREDENCIAMENTO (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)   

3.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:   

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;   

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com 

reconhecimento de firma, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.   

c) Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do 

tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº. 123/2006, estas deverão 

apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial conforme consta no art. 8º da Instrução 

Normativa DNRC nº 103/2007, acompanhada da DECLARAÇÃO de que se enquadra como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

n.º 123/2006.   

3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto. 3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para 

cada licitante credenciada sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 

credenciada.   

3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.   

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO.   

4.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

Envelope n° 1 – Proposta  RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE LICITAÇÃO N° 0137/2019 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2019 PROPOSTA  

  

Envelope n° 2 – Habilitação RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE LICITAÇÃO N° 0137/2019 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2019 DOCUMENTAÇÃO  
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4.2 -Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de 

cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 

acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros 

da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.   

4.2.1 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos ora exigidos;   

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA   

5.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada nos moldes do Anexo II, contendo os 

seguintes elementos:   

a) ser apresentada em papel timbrado ou em papel que contenha o carimbo da empresa, 

ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada pelo representante legal. Não serão 

permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.   

b) Identificação da empresa licitante, endereço, nº do C.N.P.J., assinatura da proponente 

e referência a esta licitação;   

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as quantidades e 

especificações do Termo de Referência – Anexo I deste Edital;  

d) conter preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo ou por 

extenso, com duas casas após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além 

do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação;   

e) validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data de sua apresentação na sessão pública;  

f) declaração expressa de que no lance ofertado, bem como nos preços e taxas cotados, 

foram considerados todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação;   

5.2 - Anexar à proposta os dados do representante legal da empresa (aquele que 

assina a proposta): nome completo, cargo ou função, número de identidade e número 

do CPF/MF (Ausência não implica motivo para desclassificação).   

5.3 - Não serão aceitas as propostas cujos valores sejam superiores aos praticados 

pelo mercado ou superiores aos PREÇOS DE REFERÊNCIA previstos no Anexo I 

deste Edital, bem como preços ou vantagens baseados nas ofertas dos demais 

proponentes.   

5.4 - Não serão admitidas cotação inferior à quantidade, tipo e descrição dos itens 

previstos neste Edital e seu Anexo I – Termo de Referência, sob pena de 

desclassificação imediata da licitante.    
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VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"   

6.1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar a documentação abaixo 

relacionada que deverá ser apresentada no Envelope "Documentos de Habilitação".  

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA   

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta  

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;   

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;   

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;   

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.   

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem 6.1.1 não 

precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste Pregão.   

6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA   

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda  

(CNPJ);   

b) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), por meio de certidão, e relativa 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do 

FGTS (CRF) ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, 

com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos 

envelopes;  

c) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais administradas pela Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda (CND CONJUNTA);   

d) Certidão Negativa comprovando sua regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio 

ou sede da Licitante;   

e) Certidão Negativa da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da Licitante, bem como de 

certidão negativa da fazenda do município de Volta Grande – MG, acompanhada dos 

comprovantes de recolhimento de ISSQN de notas fiscais emitidas nos últimos 05 (cinco) 

anos em face de tomadores de serviços sediados no município de Volta Grande – MG ou 

do próprio do município de Volta Grande – MG, como tomador de serviço.  

f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  

(FGTS);   
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g) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;  

h) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos e Inabilitado do(s) sócio(s) e da empresa 

licitante.  

i) Prova de atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/06 e na Lei 

Estadual nº 20.826/2013, para se enquadrar como:  

1) ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de certidão 

expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme art. 1º e 8º da 

Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; ou  

2) Sociedade Cooperativa equiparada à ME ou EPP, por meio de comprovação de que 

tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos 

no inciso II, do art. 3º, da Lei nº 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não 

cooperados.  

3) Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante de opção pelo SIMPLES 

obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal e declaração conforme (modelo anexo IV).  

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos 

distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da licitante.  

b) Certidão ou declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões 

negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial  

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

I- As sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) poderão apresentar 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da Sede ou domicílio da licitante ou órgão 

equivalente, ou fotocopia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

II- As empresas constituídas no exercício financeiro em curso deverão apresentar cópia 

do Balanço de Abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os 

termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou Município da licitante.  
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6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

a) Atestado de capacidade técnica de gestão de pessoas/recursos humanos em 

contratos administrativos públicos ou de direito privado independente da identidade do 

serviço prestado (acordão 553/2016-TCU) que ateste a inexistência de ações trabalhistas 

subsidiarias ou ações acidentarias subsidiarias e a inexistência do descumprimento de 

obrigações contratuais.   

b) Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do presente 

ajuste, o PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional), o PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e apresentar declaração assinada pelo 

representante legal responsável, discriminando a relação de ASOs (Atestados de Saúde 

Ocupacional) emitidos em nome do pessoal envolvido diretamente com a execução dos 

serviços.   

  

6.1.4.1 – O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, observadas as penalidades cabíveis (modelo anexo VI).  

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES   

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo no Anexo n° V do Edital.   

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, Anexo n° VI do Edital.   

  

As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que   

impliquem  interferências  no  local  em  que serão prestados os    serviços    deverão    ser    

previamente    informadas    e    autorizadas    pela Administração  

  

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO   

6.2.1 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:  

6.2.1.1 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.    

6.2.1.2 - Se a licitante por filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da 

matriz.  
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6.2.1.3 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.   

6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 

contados da data de sua expedição.   

6.2.3 - Para os efeitos de comprovação da regularidade fiscal, as certidões positivas com 

efeitos de negativa serão tidas como se negativas fossem.  

6.2.4 – O Pregoeiro e sua equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 

Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução Normativa nº 

568, de 08/09/2005, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, confirmando ainda, a 

autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos 

emissores, para fins de habilitação.   

6.2.5 – Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

6.2.6 – Serão admitidas cópias sem autenticação, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados ao Pregoeiro ou à equipe de Apoio para autenticação, durante a sessão do 

Pregão.  

6.2.7 – Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer 

tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.  

6.2.8 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante.  

6.2.9 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das 

propostas ou de quaisquer documentos.   

  

VII - DO PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

7.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, representado pelo menor 

valor total do objeto, desde que atendidas as especificações e demais condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

7.2 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.   

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

estabelecido no Anexo do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação.   

7.3 - Iniciada a sessão no horário e local indicado no preâmbulo, estará encerrado a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
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7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:   

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, ou 

que não se refiram à integralidade do objeto.   

b) não apresentarem valores unitário e total, especificados de forma clara, ou ainda 

apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;  

c) apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou 

à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim 

considerados os termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93.  

d) será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado 

ou superiores aos PREÇOS DE REFERÊNCIA previstos no Anexo I deste Edital, e;   

e) oferecerem vantagens não previstas neste Edital consideradas no preço proposto, 

especialmente aquelas que baseiam seus preços ou ofertas nas propostas das demais 

licitantes, não sendo admitidas propostas irrisórias, de valor zero, ou negativo, ou, ainda, 

apresentarem preços simbólicos.   

7.5 As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.   

7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios:   

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;   

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.   

7.7 - Após a fase de "Classificação das Propostas", o (a) Pregoeiro (a) dará 

sequência ao processo de Pregão, passando para a fase da "Sessão Pública", 

da qual só poderão participar os licitantes que tiverem suas propostas 

classificadas na fase anterior.   

7.8 - Na fase da "Sessão Pública", os representantes dos licitantes deverão estar 

presentes na sala de licitações para a etapa de lances. A ausência do 

representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará 

que não há interesse deste na apresentação de lances.   
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7.9 - Após as devidas orientações e recomendações, o (a) Pregoeiro (a) convidará 

individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 

de preços.   

7.10 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá 

ser usado com a permissão do Pregoeiro.  

7.11 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 

de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 

definição completa da ordem de lances.   

7.12 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se último 

preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.   

7.13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

declinarem da formulação de lances.   

7.14 – Se o pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará 

prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de 

planilha de custos, contratações em andamento, justificativas e demais 

documentos comprobatórios.  

7.15 – Caso não seja comprovada e exeqüibilidade da proposta esta será 

desclassificada.  

7.16 – Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apuradas na Proposta 

Comercial poderão ser corrigidos.  

7.17 – Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, 

de forma a prevalecer sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance 

ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o Pregoeiro, após 

diligência e anuência do licitante.  

7.18 – A correção será consignada em ata de julgamento.  

7.19 – Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal.  

7.20 - Por força da Lei Complementar nº 123/2006, será considerado "empate", 

quando, ao final da etapa de lances, o licitante que esteja competindo na 

condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte tenha apresentado 

seu último lance com valor até 5% (cinco por cento) acima do lance mais bem 

classificado de uma empresa não enquadrada, hipótese em que serão utilizados 

os seguintes critérios e procedimentos:   

7.20.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado o 

lance com menor preço será comunicada "na sessão pública" pelo(a) Pregoeiro(a) 
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para que apresente, caso queira, lance inferior ao mais bem classificado, no prazo 

máximo de 5  

(cinco) minutos;   

7.20.2 - Uma vez que a microempresa ou a empresa de pequeno porte apresente 

lance de valor inferior, será classificada em primeiro lugar e declarada vencedora;   

7.20.3 - Haverá a preclusão do direito caso a microempresa ou empresa de pequeno 

porte manifeste desinteresse em reduzir o valor do lance, ou não o apresente no prazo 

estabelecido no subitem 7.6.1, ou não esteja presente na sessão pública;   

7.20.4 - Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte 

na forma anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se situem no 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;   

7.20.5 - Caso haja equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas 

ou empresa de pequeno porte que estejam empatadas, realizar-se-á sorteio para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;   

7.20.6 - Não havendo a contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;   

7.20.7 - Caso restem classificadas em 1º lugar mais de uma proposta com valores 

nominais idênticos, e uma delas for microempresa ou empresa de pequeno porte, o 

desempate se dará com o tratamento favorecido à microempresa ou empresa de 

pequenoporte, condicionado ao oferecimento de nova proposta de valor inferior 

àquele originalmente proposto;   

7.20.8 - Caso restem classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta formulada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, juntamente com uma ou mais 

propostas de médias ou grandes empresas, deverá ocorrer um sorteio entre as 

propostas apresentadas pelas microempresas ou empresa de pequeno porte, para 

que a sorteada exerça o direito de oferecer nova proposta de valor inferior;   

7.20.9 - Não havendo redução de preço, será declarada vencedora a proposta que 

originalmente se encontrava em primeiro lugar.   

7.21 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço.   

7.22 - Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem 

crescente de valor, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do preço ofertado 

pelo primeiro classificado, decidindo-se motivadamente a respeito.   

7.23 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 

critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do proponente às condições 

habilitatórias estipuladas neste Edital;   
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VIII - DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS   

8.1 - Ao final da etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) procederá à abertura dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação da proposta de menor preço, para confirmação das 

suas condições habilitatórias, sendo-lhes facultado o saneamento da documentação na 

própria sessão.   

8.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.   

8.1.2 - Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da microempresa 

ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, para a 

regularização da documentação, sob pena de decair do direito à contratação. 8.1.3 - 

Ultrapassado o prazo previsto no subitem 8.1.2, o licitante decairá do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG convocar o licitante remanescente, na 

ordem de classificação para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.   

 8.2 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do (a) 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar com o (a) participante para que seja obtido preço melhor. O (a) Pregoeiro (a), 

observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as 

penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02.   

8.3 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será 

adjudicado ao licitante autor da proposta ou lance de menor valor, conforme critério de 

julgamento no item 9.1.   

8.4 – O (a) Pregoeiro (a) poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada nesta fase a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.   

IX - DOS RECURSOS   

9.1 - Declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar de forma 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer.   

9.2 - Após a manifestação da pretensão de interpor recurso, o licitante terá prazo de 03 (três) 

dias para a apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais 

licitantes para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

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

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, no final de cada Sessão, 

importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) 

Pregoeiro (a) à vencedora.   
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9.4 - Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado (a) legalmente ou não identificado (a) no 

processo para responder pelo (a) licitante.   

9.5 - A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, bem como 

conter a síntese das razões do recorrente.   

9.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo (a) licitante.   

9.7 - Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo, podendo 

ser dado prosseguimento ao processo até à homologação, ficando vedada a 

aquisição/contratação sem que haja a decisão do recurso.   

9.7.1 - Caso não seja dado provimento ao recurso impetrado contra decisão do (a) Pregoeiro 

(a), o processo terá sua continuidade a partir do último ato executado.   

9.7.2 - Caso seja dado provimento ao recurso impetrado contra decisão do (a) Pregoeiro (a), 

os atos afetados pela decisão deverão ser retificados, em especial aqueles que alterem o 

resultado do certame e, por consequência, os atos de adjudicação e homologação.   

9.8 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.   

9.9 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor.  

X - DA HOMOLOGAÇÃO   

10.1 - Adjudicado o objeto da licitação ao licitante vencedor, o Pregoeiro dará publicidade ao 

resultado do certame, encaminhando-o à autoridade superior para decisão final.   

10.1.1 - No caso de recursos, a autoridade superior procederá à adjudicação e homologação 

do certame, com a devida publicação dos atos.   

10.2 - A autoridade superior decidirá sobre a homologação do certame, retornando o 

processo ao (à) Pregoeiro (a), para publicidade e continuidade, na forma do Edital.   

XI – DAS OBRIGAÇÕES   

11.1 - Nos termos do Anexo I - Termo de Referência e Anexo VII – Minuta do Contrato.  

 11.2 - Todas as despesas com locação de imóvel e montagem destinada a instalação do 

estabelecimento para atendimento aos trabalhadores que serão contratados pela firma 

vencedora, bem como ao público, ocorrerá por conta da empresa vencedora do certame, 

assim como despesas com a contratação destes trabalhadores que se fizerem necessários 

ao bom desempenho das atividades de prestação de serviços de limpeza pública.  

  

11.3 - Constatada qualquer irregularidade na execução das atividades, a empresa contratada 

se obriga a saná-la imediatamente.  
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11.4 - A empresa vencedora deverá contratar prioritariamente os trabalhadores que tiverem 

seus contratos rescindidos pelo Município e a mão-de-obra restante a ser utilizada pela 

empresa será contratada com pessoas residentes no Município.  

  

11.5 – O não cumprimento da execução do objeto e dos prazos das cláusulas editalícias 

implicará na rescisão do contrato com a administração.  

XII – DO PAGAMENTO   

12.1 - Até o 30º (trigésimo) dia após a prestação dos serviços, com nota fiscal devidamente 

atestada por servidor responsável designado pela contratante.   

12.2 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Detentora e novo 

vencimento será programado a partir de sua reapresentação.   

12.3 - O pagamento será feito mediante transferência eletrônica para conta corrente em 

nome da Detentora.   

XIII – DA DOTAÇÃO   

13.1 – As despesas decorrentes da aplicação da presente Ata onerarão verbas a serem 

definidas quando da emissão de cada empenho.   
Dotação  Fonte  Descrição  Valor  

3.3.90.39.00.2.03.00.15.451.0004.2.0019  00.01.00  DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO  R$ 1.132.202,07  
3.3.90.39.00.2.04.05.10.122.0003.2.0037  00.01.02  GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE  R$    507.082,06  
3.3.90.39.00.2.05.00.12.122.0003.2.0038  00.01.01  GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  R$    507.082,06  
3.3.90.39.00.2.08.00.13.122.0003.2.0052  00.01.00  GESTÃO ADMIN. SECRET.CULTURA/ESPORTE/LAZER/TURISMO  R$    253.541,03  
3.3.90.39.00.2.09.00.08.122.0003.2.0064  00.01.00  GESTÃO ADM. SECRETARIA. ASSISTENCIA SOCIAL  R$    253.541,03  

TOTAL R$ 2.653.448,25  

XIV - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DE SUA RESCISÃO   

14.1 - Homologada a licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da adjudicação, será 

formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 

características de compromisso para a futura contratação, com o adjudicatário primeiro 

classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar em fornecer o material 

pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.   

  

14.2 - O prazo previsto no subitem 14.1 poderá ser prorrogado, por igual período, quando, 

durante o seu transcurso, for solicitado pelo adjudicatário convocado, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pelo Órgão.   

14.3. - No caso do adjudicatário primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 

previstas neste Edital, os demais licitantes serão convocados, na ordem de classificação, 

mantido o preço do primeiro classificado na licitação.   
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14.4 - A Ata de Registro de Preços do objeto deste PREGÃO obedecerá as condições 

estabelecidas neste Edital e em seus ANEXOS, e terá validade de 12 (doze) meses, a partir 

da data de sua assinatura.   

14.5 - A Detentora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

do objeto que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, em observância ao artigo 65, § 1º da Lei Federal 8666/93.   

14.6 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida pelo CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, em conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8666/93.   

  

14.7 O prazo poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º 

8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja comprovadamente mais vantajosa 

para o CONTRATANTE.  

  

XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

15.1 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 

a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, 

apresentar documentação falsa, 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 à ampla defesa, 

ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste  

Edital.   

15.2 – Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar a multa de até 30% sobre 

o valor total proposto pela licitante vencedora, nos seguintes casos:   

15.2.1 – Quando houver recusa em assinar a Ata de Registro de Preço nos prazos 

estabelecidos no item 15.1;   

15.2.2 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando não for 

providenciada a regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 8.1.2.    

15.3 – Após a assinatura da Ata de Registro de Preço, em caso de inadimplência, a detentora 

sujeitar-se-á às penalidades previstas na cláusula Décima Primeira da referida Ata (Anexo 

VII).  

15.4 – A aplicação de quaisquer sanções será feita mediante procedimento administrativo 

específico. A Administração comunicará à licitante sua intenção de aplicação da penalidade, 

assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do recebimento da comunicação.   

15.4.1 – Para assegurar a ampla defesa, pretendendo-se cominar as penas de impedimento 

de licitar e contratar com a Municipalidade, o prazo para oferecimento de defesa prévia será 

de 10 (dez) dias corridos;   



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 

CEP: 36.720-000  

18  

  

15.4.2 – Decidida pela Administração a aplicação de sanção, fica assegurado à interessada 

o uso dos recursos previstos em lei.   

XVI - DA GARANTIA CONTRATUAL   

16.1 - Será exigida a prestação de garantia, na forma de FIANÇA BANCÁRIA, no percentual 

de 5% (cinco) por cento sobre o valor de cada contratação a ser efetivada por solicitação do 

Executivo Municipal.  

16.2 – A garantia será retida até 3 (três) meses após o término da vigência do contrato, e 

será liberada após a comprovação da quitação de todas as obrigações trabalhistas da 

empresa referente ao presente contrato.  

XVII – DO REAJUSTE   

17.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 

prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços 

praticados no mercado;   

17.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 
Ata e iniciar outro processo licitatório.   

17.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 

registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Volta Grande para alteração, por 

aditamento, do preço da Ata.   

XVIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO DETENTOR   

18.1 - O Detentor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:   

18.1.1 - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior;   

18.1.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.   

18.2 - Por iniciativa da Prefeitura de Volta Grande/MG, quando: 18.2.1 - não aceitar reduzir 

o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;   

18.2.2 - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigidano  

processo licitatório;   

18.2.3 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;   

18.2.4 - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;   

18.2.5 - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços;   
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18.2.6 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.   

18.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura de Volta 

Grande/MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

Proponentes a nova ordem de registro.   

XIX - DAS CONDIÇÕES E CONTRATAÇÃO E DA ORDEM DE SERVIÇO   

19.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de 

Ordem de Serviço em favor da Detentora que será realizada após a publicação da 

homologação do certame.   

19.2 - A Ordem de Serviço terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei nº.  

8.666/93.   

19.3 - A Detentora deverá manter, durante toda a vigência da contratação, as condições de 

habilitação exigidas na licitação. 19.4 - Se, por ocasião da formalização da contratação, as 

certidões de regularidade de débito da Detentora perante o Sistema de Seguridade Social 

(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional e Fazenda 

Estadual (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da 

União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 

por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade 

e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.   

19.5 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Detentora 

será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade de que trata o subitem 6.1.2 deste Edital, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 

se realizar.   

19.6 - A Detentora deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer na Secretaria de Serviços Urbanos desta Prefeitura para retirar a 

Ordem de Serviço.   

19.7 - Quando a Detentora que deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar a retirar a Ordem de 

Serviço, serão convocadas as demais licitantes na ordem de classificação com vistas à 

contratação.   

19.8 – Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida por um representante 

designado pela Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG ao qual competirá registrar todas 

as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório e dirimir as dúvidas que surgirem 

no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. nº 

67 da Lei nº 8.666/93.   
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XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.   

20.2 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.   

20.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.   

20.4 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial e no Site Oficial do 

Município.   

20.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no Diário Oficial – AMM.   

20.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições 

deste Edital.   

20.8 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 

01 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.   

20.9 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame.   

20.10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.   

20.11 - Integram o presente Edital: - Anexo I – Especificação do Objeto; - Anexo II – 

Planilha/Proposta Orçamentária; - Anexo III – Declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação; - Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte; - Anexo V – Declaração de que a empresa se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho; - Anexo VI – Declaração da inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração; - Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.  

20.12 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da sede do Município de Volta 

Grande/MG.   

20.13 - Maiores informações e cópias do Edital estão a disposição dos interessados, das 12h 

às 18h, na Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, situada na Avenida Arthur Pedras, nº 

120, centro, Volta Grande/MG, CEP 36.720-000.   

20.14 - Fica eleito, desde já, o Foro da Comarca da sede do Município, para dirimir quaisquer 

questões oriundas ou relativas a aplicação desta Licitação, não resolvidas na esfera 

Administrativa.   

20.15 - E para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, ninguém possa alegar 

ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser afixado no Quadro de avisos 
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Municipal, local de costume, devendo, ainda, o seu resumo, ser publicado no Site Oficial do 

Município e no Diário Oficial - AMM.  

  
  
  
  
  

ANEXO I  
  

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

  

DETALHAMENTO DO OBJETO   
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, OBRAS, COMPRAS, SERVIÇOS E/OU ITENS PREVISTOS  

1 - OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de 

serviços:  

a) Auxiliar de Obras: atividades de conservação e limpeza de caminhos; capinar e roçar 

terrenos; desobstruir estradas e caminhos; realizar a limpeza de valetas e canaletas; 

quebrar pedras e transportá-las para o local; auxiliar na montagem e desmontagem 

de andaimes; limpar e guardar ferramentas, equipamentos e material de trabalho que 

não exigem conhecimentos especiais;; realizar tarefas auxiliares de obras; varrição 

de estradas, ruas e praças.  

b) Auxiliar de Serviços Gerais: Atividades de lavar e limpar dependências de prédios 

públicos municipais em geral, escolas, hospitais, postos de saúde, e todas as 

dependências dos prédios onde funcionam as atividades administrativas municipais, 

tais como:  com o fornecimento de mão de obra, limpeza utilizando água, pano de 

chão e produtos para limpeza, desinfetando quando necessário; varrer, raspar e 

encerar pisos e assoalhos, utilizando enceradeiras e material adequado; lavar 

ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças, com auxílio de escovas e produtos próprios; polir 

objetos, peças e placas metálicas, utilizando flanelas e produto polidor; espanar 

móveis e vasculhar tetos, usando espanadores e escadas; remover lixo e detritos, 

usando pá, vassoura e sacos de lixo; remover, transportar e arrumar móveis, 

máquinas e materiais, seguindo orientações superiores; armar e desarmar palanques, 

usando material necessário; guardar e arrumar objetos mantendo a ordem dos 

mesmos; transportar pequenas encomendas e transmitir recados; informar quanto a 

falta de materiais de limpeza e conservação do prédio e mobiliário; realizar serviços 

externos de carga, descarga e entrega de volumes; zelar, cuidar e guardar materiais 

sob sua responsabilidade, tais como, rodos, vassouras, enceradeiras, espanadores, 

etc., conforme especificações técnicas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

termo de referência.  

2 – DO PESSOAL:  

2.3. A contratada deverá disponibilizar equipe conforme planilha em anexo   
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Item  Un.  Especificação  
Qtd. de  

Funcionários 

podendo 

chegar até  

Mês  
Val.  

Unitário 

R$  
Val. Total R$  

01  SV  

SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

PODENDO CHEGAR ATÉ 10 PESSOAS. - 

SERVIÇOS:  

10  12  21.128,42  253.541,03  

02  SV  
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

GERAIS PARA SEC. CULTURA, PODENDO 

CHEGAR ATÉ 10 PESSOAS. - SERVIÇOS:  
10  12  21.128,42  253.541,03  

03  SV  

SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA SEC. EDUCAÇÃO, 

PODENDO CHEGAR ATÉ 20 PESSOAS. - 

SERVIÇOS:  

20  12  42.256,84  507.082,06  

04  SV  

SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA SEC. OBRAS MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 
PODENDO CHEGAR ATÉ 34 PESSOAS.  
SERVIÇOS:  

34  12  94.350,17  1.132.202,07  

05  SV  
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
GERAIS PARA SEC. SAÚDE, PODENDO  
CHEGAR ATÉ 20 PESSOAS. - SERVIÇOS:  

20  12  42.256,84  507.082,06  

                                                                                                                                                 Total Geral => 2.653.448,25   

2.4. As equipes designadas para estas atividades deverão dispor de EPI’s e EPC’s 

fornecidos pela CONTRATADA.   

2.5. Todo produto resultante da execução do serviço em questão deverá ser removido 

dos locais públicos no máximo em 03 horas após a execução do serviço.   

2.6. A prestação de serviços de manutenção e conservação envolverá todas as 

etapas o processo de operacionalização das áreas identificadas, conforme o 

padrão estabelecido pelo Contratante, observando-se, ainda:  

2.7. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de profissional 

correlato ao objeto contratado.   

2.8. Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar 

com quadro de pessoal operacional capacitado e em número suficiente.   

3 - SISTEMA DE TRABALHO   

3.1. As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA, 

comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar 

permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI's, Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's e materiais de consumo 

necessários à execução completa das tarefas. Caberá a cada Secretaria Administrativa do 

Município elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução.   
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3.2. Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens 

de Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, 

os prazos de execução e o quantitativo do serviço. O efetivo de operários a ser utilizado, 

deverá ser o suficiente e adequado para a perfeita execução dos serviços.   

a) Seleção adequada de EPI's em função dos riscos e conforto do trabalhador, com 

Certificado de Aprovação;   

b) Capacitação dos trabalhadores por profissional de segurança do trabalho sobre os 

riscos e medidas preventivas nas atividades junto às vias públicas;   

3.3. Os uniformes deverão (atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de 

Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as 

inscrições "A SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG".   

3.4. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da 

CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto básico, 

sem a devida utilização dos uniformes e EPI's e EPC's.   

3.5. A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de 

responsabilidade da contratada.   

3.6. Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à 

sinalização de serviços em vias de trânsito de veículos.   

3.7. As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de 

proteção contra arremesso de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de 

roçadeiras em operação.   

4 - DA FISCALIZAÇÃO   

4.1. Caberá à Fiscalização de cada Secretaria Administrativa, o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.   

4.2. O responsável indicado para a Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, 

proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, 

inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo 

atendimento às cláusulas contratuais.   

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

5.1 - Todas as despesas com locação de imóvel e montagem destinada a instalação do 

estabelecimento para atendimento aos trabalhadores que serão contratados pela firma 

vencedora, bem como ao público, ocorrerá por conta da empresa vencedora do certame, 

assim como despesas com a contratação destes trabalhadores que se fizerem necessários 

ao bom desempenho das atividades de prestação de serviços de limpeza pública.  

  

5.2 - Constatada qualquer irregularidade na execução das atividades, a empresa contratada 

se obriga a saná-la imediatamente.  
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5.3 –A empresa vencedora deverá contratar regularmente para seu quadro de trabalhadores, 

a quantidade que for solicitada por cada secretaria.  

  

5.4 - A empresa vencedora deverá contratar prioritariamente os trabalhadores que tiverem 

seus contratos rescindidos pelo Município e a mão-de-obra restante a ser utilizada pela 

empresa será contratada com pessoas residentes no Município.  

  

5.5. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pela operacionalização, manutenção e conservação das áreas objeto 

do presente memorial, nas dependências do Contratante, destinadas para este fim, 

observando:   

5.6. Condições Gerais:   

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

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase 

da licitação.   

b) Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta d'água, falta de energia elétrica, quebra de 

equipamentos, greves e outros, assegurando a manutenção do atendimento adequado.   

c) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) 

que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do 

contrato.   

d) Disponibilizar os EPI’S e EPC’S necessários para a execução das atividades objeto 

deste contrato. e) Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do 

presente ajuste, o PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional), o PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e o relatório assinado por médico 

responsável, discriminando a relação de ASOs (Atestados de Saúde Ocupacional) emitidos 

em nome do pessoal envolvido diretamente com a execução dos serviços.  

5.7. Dependências, instalações físicas, equipamentos e ferramentas:   

a) Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e os 

equipamentos vinculados à execução do serviço, responsabilizando-se por eventuais 

extravios ou quebras;   

b) Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais como: 

ferramentas manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade do Contratante;   

c) Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e 

ferramentas;   

d) Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, substituindo-

os quando necessário, a fim de garantir a continuidade dos serviços;   

e) Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao Contratante, e disponibilizados à  
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Contratada, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em condições de uso;   

f) Providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos equipamentos, bem 

como o das instalações, na presença de preposto designado pelo Contratante, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato, para possíveis reparos, 

substituições ou reposições, durante o citado período;   

g) Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para atender 

ao objeto do contrato;   

h) Estabelecer e cobrar o cumprimento de padrões de conduta adequada na utilização dos 

saneantes, materiais e equipamentos utilizados.  

5.8 – DOS MATERIAIS DE CONSUMO   

5.8.1. A CONTRATADA fornecerá os maquinários, tais como roçadeiras, motosserras, 

caminhões, e todo material necessário à operação das roçadeiras e motosserras, caminhões 

e maquinário, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte.   

5.8.2. A Contratada fornecerá as tintas, postes e placas de sinalização vertical à Contratada.    

5.9 -  Do pessoal da Contratada:   

a) Atender às exigências legais aplicáveis e, em especial, às contidas na Lei n.º 8.666/93, na 

Lei n.º 6.019/74, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Convenção Coletiva de  

Trabalho da categoria correspondente;   

b) Informar à FISCALIZAÇÃO no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do 

contrato, a qualificação pessoal dos funcionários envolvidos diretamente na execução dos 

serviços (nome, RG e CPF). Em caso de alteração no quadro de funcionários alocados 

para a execução do objeto do presente contrato, somente 24 (vinte e quatro) horas após 

a entrega de nova relação nominal, nos termos da anterior, estará(ão) o(s) novo(s) 

funcionário(s) autorizado(s) a prestar os serviços nas dependências da CONTRATANTE;   

c) A Contratada deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando as medidas 

necessárias ao bom desempenho do serviço;   

d) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia 

recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs recomendados 

pela legislação, em especial a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego nº 6 

(Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria n° 3.214, de 

08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;   

e) Para a execução dos serviços, a Contratada deve manter no local de trabalho o número 

suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das 

obrigações assumidas;   

f) Manter como responsável por estes serviços, profissional correlato ao objeto contratado;   

g) Cabe à Contratada manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado pela 

legislação vigente, fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual 
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específicos para o desempenho das funções, sem ônus para os mesmos em conformidade 

com a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego n° 6 (Equipamentos de Proteção 

Individual), regulamentada pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, tais como: aventais, calças, 

camisas, capas de chuva, botas ou tênis antiderrapantes;   

h) Em relação ao pessoal empregado no serviço, a Contratada deverá: i) Controlar a 

assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando imediatamente à 

Administração do Contratante eventuais alterações e atrasos e suprindo as eventuais 

ausências e assegurando-lhes meios de locomoção até o local de trabalho;   

i) Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, bem 

como, nas dependências do Contratante, fornecendo-lhes manual de procedimento 

contendo instruções acerca de obrigações, atos, atitudes e ações cabíveis e a serem 

evitadas durante o serviço;   

j) Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas horas 

de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, seja 

no relacionamento entre companheiros, seja no atendimento aos usuários;   

k) Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e de seu 

pessoal, o qual responderá às solicitações e contatos junto ao Contratante. Providenciar, 

ato contínuo a eventuais impedimentos, a efetiva e imediata substituição do mesmo por 

profissional de experiência equivalente ou superior, conforme previsto na Lei  

Federal no 8.666/93;  

l) Promover periodicamente treinamentos específicos, teóricos e práticos, para toda a equipe 

de trabalho, abordando, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho, combate 

a incêndio e temas relacionados à execução das atividades dos funcionários;   

m) Nas atividades diárias, o funcionário da Contratada deverá usar uniforme completo, 

limpo, passado e identificado com crachá da empresa;   

n) Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos neste 

memorial, pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja interrupção 

dos mesmos;   

o) Todas as determinações dadas pelo Gestor do Contrato ao representante citado serão 

consideradas como dirigidas à Contratada, bem como todas as ações ou omissões desse 

funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços;   

p) A Contratada deve apresentar mensalmente junto com a nota fiscal/ fatura os 

comprovantes de pagamento da folha do pessoal alocado para a execução deste objeto, 

seus benefícios e encargos.   

q) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito;  

r) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual  
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s) Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 

equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente.   

t) Assumir as responsabilidades necessárias, adotando as medidas cabíveis ao atendimento 

dos seus profissionais, acidentados ou acometidos por mal súbito, por meio de seu 

preposto, inclusive para atendimento em casos de emergência; 6.5. Controle de Qualidade 

dos Serviços Prestados:   

u) Manter a qualidade e uniformidade do serviço, independentemente das escalas de serviço 

adotadas.   

ANEXO II  
  

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

PLANILHA/ PROPOSTA DE PREÇOS  

Proponente  

  

Razão Social  

      

Logradouro               n°    Bairro  

Cidade            UF    CEP   TEL  

CNPJ           Inscrição Estadual   

  

Para os fornecimentos da licitação em referência, propomos os seguintes preços 

Especificação do Material, Obras e/ou Serviços  

Item  Un.  Especificação  
Qtd. de  

Funcionários 

podendo 

chegar até  

Mês  
Val.  

Unitário 

R$  
Val. Total R$  

01  SV  

SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

PODENDO CHEGAR ATÉ 10 PESSOAS. - 

SERVIÇOS:  

10  12      

02  SV  
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

GERAIS PARA SEC. CULTURA, PODENDO 

CHEGAR ATÉ 10 PESSOAS. - SERVIÇOS:  
10  12      

03  SV  

SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA SEC. EDUCAÇÃO, 

PODENDO CHEGAR ATÉ 20 PESSOAS. - 

SERVIÇOS:  

20  12      

04  SV  

SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
GERAIS PARA SEC. OBRAS MEIO  
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 
PODENDO CHEGAR ATÉ 34 PESSOAS.  
SERVIÇOS:  

34  12      
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05  SV  
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
GERAIS PARA SEC. SAÚDE, PODENDO  
CHEGAR ATÉ 20 PESSOAS. - SERVIÇOS:  

20  12      

                                                                                                                                                 Total Geral =>   

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de 

serviços:  

a) Auxiliar de Obras: atividades de conservação e limpeza de caminhos; capinar e roçar 

terrenos; desobstruir estradas e caminhos; realizar a limpeza de valetas e canaletas; 

quebrar pedras e transportá-las para o local; auxiliar na montagem e desmontagem 

de andaimes; limpar e guardar ferramentas, equipamentos e material  

de trabalho que não exigem conhecimentos especiais; realizar tarefas auxiliares de 

obras; varrição de estradas, ruas e praças.  

b) Auxiliar de Serviços Gerais: Atividades de lavar e limpar dependências de prédios 

públicos municipais em geral, escolas, hospitais, postos de saúde, e todas as 

dependências dos prédios onde funcionam as atividades administrativas municipais, 

tais como:  com o fornecimento de mão de obra, limpeza utilizando água, pano de 

chão e produtos para limpeza, desinfetando quando necessário; varrer, raspar e 

encerar pisos e assoalhos, utilizando enceradeiras e material adequado; lavar 

ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças, com auxílio de escovas e produtos próprios; polir 

objetos, peças e placas metálicas, utilizando flanelas e produto polidor; espanar 

móveis e vasculhar tetos, usando espanadores e escadas; remover lixo e detritos, 

usando pá, vassoura e sacos de lixo; remover, transportar e arrumar móveis, 

máquinas e materiais, seguindo orientações superiores; armar e desarmar palanques, 

usando material necessário; guardar e arrumar objetos mantendo a ordem dos 

mesmos; transportar pequenas encomendas e transmitir recados; informar quanto a 

falta de materiais de limpeza e conservação do prédio e mobiliário; realizar serviços 

externos de carga, descarga e entrega de volumes; zelar, cuidar e guardar materiais 

sob sua responsabilidade, tais como, rodos, vassouras, enceradeiras, espanadores, 

etc., conforme especificações técnicas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

termo de referência.  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 1 Registro de 

Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, 

conservação e limpeza urbana em vias públicas, compreendendo os serviços de capina 

manual, roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de bueiros e boca de lobos, áreas 

verdes, campos de futebol, praças, parques, terrenos baldios, e outras instalações, terrenos 

ou edificações de propriedade ou de responsabilidade do Município de Volta Grande/MG, 

pintura de meios-fios e porção inferior de postes, pintura de sinalização horizontal e 

colocação de sinalização vertical em logradouros, e a manutenção da limpeza interna em 

sanitários públicos, com o fornecimento de mão de obra, conforme especificações técnicas, 

pelo período de 12 (doze) meses.    

Declaro que os lances a serem ofertados, bem como nos preços e taxas cotados foram 

considerados todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação.    
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Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias):  

Local             Data ____/____/________  

  

______________________________________________________ 
Assinatura / Carimbo do CNPJ  

  

Representante Legal   

  

***Imprimir em papel timbrado ou que contenha carimbo da empresa*  

ANEXO N° III 
  

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

  
  

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO   

  

  

A  empresa  licitante________________,  inscrita  no  CNPJ  nº.  

_______________comdomicílio (ou sede) na cidade de __________________, Estado 

________________, endereço ________________________ através de seu representante 

legal (no caso de pessoa jurídica) ________________, inscrito no CPF sob nº. 

_______________, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins de participação no Pregão 

Presencial nº 022/2019, do Município de Volta Grande, que CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e, entrega, juntamente com a presente, o envelope 

contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as 

documentações habilitatórias do referido Edital.    

Por ser verdade, firmo a presente declaração.    

Local e data.    

  

Assinatura Representante Legal e Carimbo da empresa  
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ANEXO IV  
  

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE   

  

A empresa licitante _______________________, inscrita no CNPJ nº. 

________________com domicílio (ou sede) na cidade de __________________, Estado 

________________, endereço ________________________ através de seu representante 

legal (no caso de pessoa jurídica)___________________________, inscrito no CPF sob nº. 

___________________, DECLARA, sob as penas da lei, ciente das sanções administrativas 

cabíveis e para os fins de participação no Pregão Presencial nº 022/2019, ser (   ) 

MICROEMPRESA (ME) ou (   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) nos termos de 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º 

da LC nº 123/06.    

Por ser verdade, firmo a presente declaração.     

Local e data.    

  

Assinatura Representante Legal e Carimbo da empresa  

  

Observações:• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada 

como ME ou EPP, nos termos da LC nº. 123/2006; A não apresentação desta declaração 

será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC 

nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.   

  

  

  

  

  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  

TEL: (32) 3463-1232 RAMAL: 228 – e-mail: pmvg_licitacao@yahoo.com 

CEP: 36.720-000  

31  

  

  

  

  
  
  

ANEXO N° V 
  

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

  

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF  

  

  

  

A empresa licitante _______________________, inscrita no CNPJ nº. 

________________com domicílio (ou sede) na cidade de __________________, Estado 

________________, endereço ________________________ através de seu representante 

legal (no caso de pessoa jurídica) ___________________________, inscrito no CPF sob nº. 

___________________, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins de participação no 

Pregão Presencial nº 022/2019, do Município de Volta Grande/MG, que não possui em seu 

quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando 

quaisquer trabalhos, salvo os contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 

n.º 9.854/99).    

Por ser verdade, firmo a presente declaração.    

Local e data.    

Assinatura Representante Legal e Carimbo da empresa  
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ANEXO Nº VI 

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   

  

  

  

A empresa licitante _______________________, inscrita no CNPJ nº. 

________________com domicílio (ou sede) na cidade de __________________, Estado 

________________, endereço ________________________ através de seu representante 

legal (no caso de pessoa jurídica) ___________________________, inscrito no CPF sob nº. 

___________________, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins de participação no 

Pregão Presencial nº 022/2019, do Município de Volta Grande/MG, que, até esta data,  

INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, bem como que tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 

licitação em causa e plena concordância com as condições constantes no presente Edital de 

Licitação e seus anexos.   

 Por ser verdade, firmo a presente declaração.    

 Local e data.    

Assinatura Representante Legal e Carimbo da empresa  
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ANEXO N° VII 

Licitação n° 0137/2019 Modalidade de Pregão Presencial n° 022/2019  

  

MINUTA DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS  

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
URBANA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS URBANAS E 
RURAIS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE/MG E A  
EMPRESA......................  

 PROCESSO LICITATÓRIO N° 0137/2019 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO N° 022/2019 ATA/CONTRATO Nº XX/2019  

Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), na SEDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG, situada à Avenida Arthur Pedras nº 

120, centro, Volta Grande/MG, compareceram as partes entre si justas e contratadas, de um 

lado o MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE/MG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.710.690/0001-

75, representado neste ato pelo Senhor JORGE LUIZ GOMES DA COSTA, brasileiro, 

portador da cédula de identidade RG n° XXXXXXXX, CPF/MF n° XXXXXXXXXXXXX, 

Prefeito Municipal, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº. XX/2019, após a homologação do resultado e 

adjudicação do objeto ao licitante vencedor, RESOLVE registrar os preços do objeto 

estabelecido na Cláusula Primeira deste instrumento oferecidos pela seguinte empresa:  

......, Inscrita no CNPJ nº. ............/....-...., situada na Rua ................., nº. ...., Bairro ......, CEP. 

........., em .........../  , neste ato representada por seu .............., o Sr. ..................., ................., 

..............., RG nº. ..........-SSP/XX e CPF/MF nº. ...........-.., residente e domiciliado na Rua 

................, nº. ...., em ......./XX, doravante cognominada "DETENTORA".   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   

 1.1. A presente Ata tem por objetivo registrar os preços do licitante vencedor do certame, 

para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, 

conservação e limpeza em prédios públicos municipais e vias urbanas e rurais do município 

de Volta Grande/MG, compreendendo:   

c) Auxiliar de Obras: atividades de conservação e limpeza de caminhos; capinar e roçar 

terrenos; desobstruir estradas e caminhos; realizar a limpeza de valetas e canaletas; 

quebrar pedras e transportá-las para o local; auxiliar na montagem e desmontagem 

de andaimes; limpar e guardar ferramentas, equipamentos e material de trabalho que 

não exigem conhecimentos especiais;; realizar tarefas auxiliares de obras; varrição 

de estradas, ruas e praças.  

d) Auxiliar de Serviços Gerais: Atividades de lavar e limpar dependências de prédios 

públicos municipais em geral, escolas, hospitais, postos de saúde, e todas as 
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dependências dos prédios onde funcionam as atividades administrativas municipais, 

tais como:  com o fornecimento de mão de obra, limpeza utilizando água, pano de 

chão e produtos para limpeza, desinfetando quando necessário; varrer, raspar e 

encerar pisos e assoalhos, utilizando enceradeiras e material adequado; lavar 

ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças, com auxílio de escovas e produtos próprios; polir 

objetos, peças e placas metálicas, utilizando flanelas e produto polidor; espanar 

móveis e vasculhar tetos, usando espanadores e escadas; remover lixo e detritos, 

usando pá, vassoura e sacos de lixo; remover, transportar e arrumar móveis, 

máquinas e materiais, seguindo orientações superiores; armar e desarmar palanques, 

usando material necessário; guardar e arrumar objetos mantendo a ordem dos 

mesmos; transportar pequenas encomendas e transmitir recados; informar quanto a 

falta de materiais de limpeza e conservação do prédio e mobiliário; realizar serviços 

externos de carga, descarga e entrega de volumes; zelar, cuidar e guardar materiais 

sob sua responsabilidade, tais como, rodos, vassouras, enceradeiras, espanadores, 

etc., conforme especificações técnicas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

termo de referência.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO   

1.1 - O presente instrumento tem o valor total de R$......... Esse valor foi obtido pela aplicação 

dos preços unitários oferecidos pela Detentora decorrentes do Pregão Presencial nos 

quantitativos do item 1.2, Cláusula Primeira.   

 2.2 - Os preços registrados são os especificados no item 1.2, constantes da adjudicação e 

homologação do Pregão Presencial feita pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.   

 2.3 - Os preços mencionados no item 2.2. englobam, além do lucro, todos os custos diretos 

e indiretos relacionados à integral execução do objeto desta Ata.   

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS   

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura.   

 3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 

estará obrigada a adquirir o produto objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de 

Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, 

sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à DETENTORA, sendo, 

entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.   

 3.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, a DETENTORA assume o 

compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga 

a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 

penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.   

 3.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Ordem de Serviço 

retirada pela Detentora no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação 

da CONTRATANTE.   
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 3.5. Mediante a retirada da Ordem de Serviço, estará caracterizado o compromisso de 

prestação dos serviços ora contratado.   

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS   

4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.   

 4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.   

 4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, a CONTRATANTE convocará a DETENTORA visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.   

4.4. Frustrada a negociação, a DETENTORA será liberada do compromisso assumido.   

4.5. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65, da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata e iniciar outro processo licitatório.   

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   

5.1. O objeto deste termo de referência compreende a execução dos serviços descritos no 

objeto.  

 5.2. A contratada deverá disponibilizar equipe descrita na Planilha constante do Anexo I, na 

forma e quantidade solicitadas por cada secretaria.   

5.3. As equipes designadas para estas atividades deverão dispor de EPI’s e EPC’s 

fornecidos pela CONTRATADA.   

5.4. Todo produto resultante da execução do serviço em questão deverá ser removido dos 

locais públicos no máximo em 03 horas após a execução do serviço.   

5.5. A prestação de serviços de manutenção e conservação envolverá todas as etapas o 

processo de operacionalização das áreas identificadas, conforme o padrão estabelecido pelo 

Contratante, observando-se, ainda:   

5.6. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de profissional correlato ao 

objeto contratado.   

5.7. Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar com 

quadro de pessoal operacional capacitado e em número suficiente.   

SISTEMA DE TRABALHO   

5.8. As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA, 

comandadas por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar 

permanentemente uniformizadas e munidas de ferramentas, Equipamentos de Proteção 
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Individual - EPI's, Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's e materiais de consumo 

necessários à execução completa das tarefas. Caberá a cada Secretaria Municipal, elaborar 

suas respectivas programações de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução.   

5.9. Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens 

de Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, 

os prazos de execução e o quantitativo do serviço. O efetivo de operários a ser utilizado, 

deverá ser o suficiente e adequado para a perfeita execução dos serviços.   

a) Seleção adequada de EPI's em função dos riscos e conforto do trabalhador, com  

Certificado de Aprovação;   

b) Capacitação dos trabalhadores por profissional de segurança do trabalho sobre os riscos 

e medidas preventivas nas atividades junto às vias públicas;   

5.10. Os uniformes deverão (atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de 

Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as 

inscrições "A SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG".   

5.11. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da 

CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto 

básico,sem a devida utilização dos uniformes e EPI's e EPC's.   

5.12. A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de 

responsabilidade da contratada.   

5.13. Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à 

sinalização de serviços em vias de trânsito de veículos.   

5.14. As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de 

proteção contra arremesso de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de 

roçadeiras em operação.   

MATERIAIS DE CONSUMO   

5.15. A CONTRATADA fornecerá os maquinários, tais como roçadeiras, motosserras, 

caminhões, e todo material necessário à operação das roçadeiras e motosserras, caminhões 

e maquinário, tais como: combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte.   

5.16. A Contratante fornecerá as tintas, postes e placas de sinalização vertical à Contratada.   

FISCALIZAÇÃO   

5.17. Caberá à Fiscalização de cada Secretaria os serviços prestados em suas 

dependências e o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o atendimento integral 

às exigências contratuais.   

5.18. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer 

determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo 

determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas 

contratuais.   
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DA SEDE DA EMPRESA E DO NÚMERO MINIMO DE EMPREGADOS  

5.19 - Todas as despesas com locação de imóvel e montagem destinada a instalação do 

estabelecimento para atendimento aos trabalhadores que serão contratados pela firma 

vencedora, bem como ao público, ocorrerá por conta da empresa vencedora do certame, 

assim como despesas com a contratação destes trabalhadores que se fizerem necessários 

ao bom desempenho das atividades de prestação de serviços de limpeza pública.  

  

5.20 - Constatada qualquer irregularidade na execução das atividades, a empresa contratada 

se obriga a saná-la imediatamente.  

  

5.21 - A empresa vencedora deverá contratar prioritariamente os trabalhadores que tiverem 

seus contratos rescindidos pelo Município e a mão-de-obra restante a ser utilizada pela 

empresa deverá ser contratada com pessoas residentes no Município.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO   

6.1. A execução dos serviços dar-se-á mediante Ordem de Serviços emitida por cada 

Secretaria Administrativa, determinando os locais e os serviços a serem executados, e 

deverá ter controle total sobre os serviços executados através de Planilha de Controle e 

atestado do responsável pelo acompanhamento do serviço.   

 6.2. A empresa detentora terá o prazo máximo de 24:00 (Vinte e quatro) horas, contados do 

recebimento da Ordem de Serviço, para início da execução dos serviços contratados.   

 6.3. Local de Execução: Nos diversos prédios e instalações onde funcionam a administração 

Municipal, assim como nas diversas localidades do Município de Volta Grande/MG, conforme 

interesse e necessidade Pública.   

 6.4. Somente serão recebidos e aceitos os serviços executados em perfeitas condições.    

 6.5. Caso os serviços executados não apresentarem às condições exigidas no sub item 

anterior, serão os mesmos rejeitados, e refeitos pela Detentora sem qualquer ônus para o 

Município de Volta Grande/MG, independente da aplicação das penalidades cabíveis.   

 6.6. O contrato só estará caracterizado, mediante a Ordem de Serviço emitidas pela 

Secretaria Requisitante com autorização do Executivo Municipal.   

 6.7. A Detentora fica obrigada a atender todas as Ordens de Serviços, efetuados durante a 

vigência do Registro de Preços, independente da quantidade e localidade.   

6.8. Em havendo atraso na execução dos serviços será aplicado multa conforme cláusula 

Décima do Contrato.   

6.9. As multas previstas para o caso de falhas ou inadimplemento do contrato, poderão ser 

executadas de imediato, e os valores correspondentes às multas de atraso ou inexecução 

serão descontados no pagamento da fatura emitida ou a emitir sobre a prestação dos 

serviços.   
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO    

7.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal devidamente atestada por servidor 

responsável designado por cada Secretaria do Município contratante.   

 7.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à DETENTORA e novo 

vencimento será programado a partir de sua reapresentação.   

7.3. O pagamento será feito mediante transferência eletrônica bancária em conta corrente a 

ser informada pela contratada e em nome da Detentora.   

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA DETENTORA  

8.0 A Contratada prestara garantia, na forma de FIANÇA BANCÁRIA, no percentual de 5% 

(cinco) por cento, sobre o valor de cada contratação a ser efetivada por solicitação do 

Executivo Municipal.  

8.1. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços a serem prestados, nos 

termos da legislação vigente, pela operacionalização, manutenção e conservação das áreas 

objeto do presente, nas dependências do Contratante, destinadas para este fim, observando:   

 8.2. Condições Gerais:   

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

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase 

da licitação.   

b) Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta d'água, falta de energia elétrica, quebra de 

equipamentos, greves e outros, assegurando a manutenção do atendimento adequado.   

c) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) 

que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do 

contrato.   

d) Disponibilizar os EPI’S e EPC’S necessários para a execução das atividades objeto 

deste contrato.   

e) Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do presente 

ajuste, o PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional), o PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e o relatório assinado por médico 

responsável, discriminando a relação de ASOs (Atestados de Saúde Ocupacional) emitidos 

em nome do pessoal envolvido diretamente com a execução dos serviços.   

8.3. Dependências, instalações físicas, equipamentos e ferramentas:   

a) Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e os 

equipamentos vinculados à execução do serviço, responsabilizando-se por eventuais 

extravios ou quebras;   
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b) Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais 

como: ferramentas manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade do Contratante;   

c) Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e 

ferramentas;   

d) Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, 

substituindo-os quando necessário, a fim de garantir a continuidade dos serviços;   

e) Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao Contratante, caso sejam 

disponibilizados à Contratada, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em condições 

de uso;   

f) Providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos equipamentos, 

bem como o das instalações, na presença de preposto designado pelo Contratante, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato, para possíveis reparos, 

substituições ou reposições, durante o citado período;   

g) Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para 

atender ao objeto do contrato;   

h) Estabelecer e cobrar o cumprimento de padrões de conduta adequada na utilização 

dos saneantes, materiais e equipamentos utilizados.   

8.4. Do pessoal da Contratada:   

a) Atender às exigências legais aplicáveis e, em especial, às contidas na Lei n.º 8.666/93, 

na Lei n.º 6.019/74, na Consolidação das Leis do Trabalho e suas atualizações e na  

Convenção Coletiva de Trabalho da categoria correspondente;   

b) Informar à FISCALIZAÇÃO no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do 

contrato, a qualificação pessoal dos funcionários envolvidos diretamente na execução dos 

serviços (nome, RG e CPF). Em caso de alteração no quadro de funcionários alocados 

para a execução do objeto do presente contrato, somente 24 (vinte e quatro) horas após 

a entrega de nova relação nominal, nos termos da anterior, estará(ão) o(s) novo(s) 

funcionário(s) autorizado(s) a prestar os serviços nas dependências da CONTRATANTE;   

c) A Contratada deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando as medidas 

necessárias ao bom desempenho do serviço;   

d) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia 

recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs recomendados 

pela legislação, em especial a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego nº 6 

(Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria n° 3.214, de 

08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;   

e) Para a execução dos serviços, a Contratada deve manter no local de trabalho o número 

suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das 

obrigações assumidas;   
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f) Manter como responsável por estes serviços, profissional correlato ao objeto contratado;   

g) Cabe à Contratada manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado 

pela legislação vigente, fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual 

específicos para o desempenho das funções, sem ônus para os mesmos em 

conformidade com a Norma do Ministério do Trabalho e Emprego n° 6 (Equipamentos de 

Proteção Individual), regulamentada pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, tais como: 

aventais, calças, camisas, capas de chuva, botas ou tênis antiderrapantes;   

h) Em relação ao pessoal empregado no serviço, a Contratada deverá:   

I) Controlar a assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando 

imediatamente à Administração do Contratante eventuais alterações e atrasos e suprindo as 

eventuais ausências e assegurando-lhes meios de locomoção até o local de trabalho; II) 

Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, bem como, 

nas dependências do Contratante, fornecendo-lhes manual de procedimento contendo 

instruções acerca de obrigações, atos, atitudes e ações cabíveis e a serem evitadas durante 

o serviço;   

III) Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas 

horas de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, 

seja no relacionamento entre companheiros, seja no atendimento aos usuários;   

IV) Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e de 

seu pessoal, o qual responderá às solicitações e contatos junto ao Contratante. Providenciar, 

ato contínuo a eventuais impedimentos, a efetiva e imediata substituição do mesmo por 

profissional de experiência equivalente ou superior, conforme previsto na Lei Federal no 

8.666/93;   

V) Promover periodicamente treinamentos específicos, teóricos e práticos, para toda a 

equipe de trabalho, abordando, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho, 

combate a incêndio e temas relacionados à execução das atividades dos funcionários;   

VI) Nas atividades diárias, o funcionário da Contratada deverá usar uniforme completo, 

limpo, passado e identificado com crachá da empresa;   

VII) Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos 

neste memorial, pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja 

interrupção dos mesmos;   

VIII Todas as determinações dadas pelo Gestor do Contrato ao representante citado serão 

consideradas como dirigidas à Contratada, bem como todas as ações ou omissões desse 

funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços;   

IX) A Contratada deve apresentar mensalmente junto com a nota fiscal/fatura, os 

comprovantes de pagamento da folha do pessoal alocado para a execução deste objeto, 

seus benefícios e encargos.   

X) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito;  
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XI) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal   

XII)Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 

equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente.   

XIII) Assumir as responsabilidades necessárias, adotando as medidas cabíveis ao 

atendimento dos seus profissionais, acidentados ou acometidos por mal súbito, por meio 

de seu preposto, inclusive para atendimento em casos de emergência; 8.5. Controle de 

Qualidade dos Serviços Prestados:   

a) Manter a qualidade e uniformidade do serviço, independentemente das escalas de serviço 

adotadas.   

8.6. Retirar a Ordem de Serviço no prazo estipulado;   

8.7. Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos 

materiais e humanos necessários para tanto;   

8.8. Prestar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os serviços 

objeto deste edital, segundo as necessidades e requisições da Secretaria 

Requisitante;   

8.9. Prestar o serviço especificado na Ordem de Serviço, de acordo com as 

necessidades e o interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo 

rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste edital e contrato;   

8.10. Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante , quando for o caso, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 

adotadas as providências de regularização necessárias;   

8.11. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais 

decorrentes da entrega do serviço, seja por vício de fabricação ou por ação ou 

omissão de seus empregados;   

8.12. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do serviço entregue;  

8.13. Refazer o serviço considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contado do recebimento;   

8.14. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, 

previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma 

a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades;  

8.15. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou 

indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à Secretaria Requisitante ou a 

terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos 

praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer 

responsabilidade da Secretaria Requisitante, podendo este, para o fim de 

garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:  a) 

dedução de créditos da licitante vencedora;   
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b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante.   

8.16. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 8.17.  

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado;  

8.18. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade 

que venha interferir na aquisição/prestação dos produtos/serviços objetivados na 

presente licitação;  

8.19. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os 

atos e comunicações formais.   

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE   

9.1. Requisitar, por meio de Ordem de Serviço (O.S.), o fornecimento dos serviços, conforme 

as necessidades da Secretaria Requisitante, e atestará o recebimentogradual do serviço.   

 9.2. Conferir o fornecimento do serviço, embora a detentora seja a única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.   

 9.3. Proporcionar condições à detentora para que possa fornecer o serviço dentro das 

normas estabelecidas.   

 9.4. Comunicar à detentora qualquer irregularidade na entrega do serviço e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso.   

 9.5. Solicitar a substituição do serviço que não apresentar condições de ser utilizado.   

 9.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

detentora.   

 9.7. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste edital.   

 9.8. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências 

editalícias/contrato.   

 9.9. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação.   

 9.10. Efetuar o pagamento à detentora por meio de transferência eletrônica em conta 

corrente bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente 

discriminada e acompanhada do correspondente atestado de entrega, emitido pela 

Secretaria Requisitante, por meio do fiscalizador designado.   

 9.11. Notificar, por escrito, à Detentora da aplicação de qualquer sanção.    

 9.12. Garantir à Detentora o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção.    
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 9.13. Informar a Detentora eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e 

exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.   

CÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

10.1. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro 

do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº.  

8.666/93.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

11.1. O atraso injustificado na conclusão dos  serviços fixados no contrato, nota de empenho 

ou instrumento equivalente sujeitará o contratado às seguintes penalidades, que incidirão 

sobre o valor total da parcela não entregue:   

 - atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso; - atraso de 6 a 15 dias, multa de 

0,2%, por dia de atraso; - atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso; - atraso 

superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.   

 11.2. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive advertência, 

multa e suspensão do direito de licitar ou contratar com a CONTRATANTE, nos seguintes 

termos:   

a) Advertência por escrito;   

b) pela inexecução total, multa de 30% sobre o valor total do ajuste;   

c) pela inexecução parcial, multa de 20% sobre o valor da parcela inadimplida.   

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos.   

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.   

11.3. As sanções previstas nos incisos “a”, “d”, e “e” deste artigo poderão ser 

aplicadas juntamente com as dos incisos “b” e “c”, facultada a defesa prévia do 

interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.   

11.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 

seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos que lhes são inerentes.   

11.5. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração.   
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11.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal. As 

penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.   

 11.8. A CONTRATADA estará sujeita, ainda, às sanções administrativas ou penais previstas 

nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS   

12.1. A Detentora terá seu registro cancelado quando:   

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;   

b) Não emitir a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Serviços, 

no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;   

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;   

d) Tiver presentes razões de interesse público.   

12.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 

CONTRATANTE.   

12.2. A Detentora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE   

 13.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial – AMM 

e no Site Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 

8.666/93.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS   

14.1 - As despesas decorrentes da aplicação da presente Ata onerarão verbas aserem 

definidas quando da emissão de cada empenho.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO   

15.1 - A Detentora não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer 

forma, total ou parcialmente, o objeto da presente Ata, a qualquer pessoa física ou pessoa 

jurídica, sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG.   

 15.2 - Nenhuma cláusula de subcontratação poderá estabelecer qualquer vínculo entre esta 

municipalidade e a subcontratada, sendo este vínculo mantido somente entre a Prefeitura e 

a Detentora.   
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO   

16.1. Observado o disposto no artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93, o acompanhamento, a 

fiscalização, o recebimento e a conferência dos serviços objeto da presente Ata, serão 

realizados pela Secretaria Requisitante.   

 16.2. A Secretaria Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, o 

fornecimento do serviço nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a 

liberação dos pagamentos à licitante vencedora.   

 16.3. O recebimento definitivo dos objetos deste contrato, somente se efetivará com a 

atestação referida no item anterior.   

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

17.1 - A presente Ata é regida pelas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 com suas 

posteriores alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.   

 17.2 - Fica eleito o Foro da Comarca da sede do Município de Volta Grande/MG, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato.   

 17.3 - Em caso de qualquer ação judicial fundada neste contrato, a parte que for julgada 

vencida arcará com os encargos da demanda, inclusive com os honorários advocatícios da 

parte vencedora.   

 E por estar assim justos e contratados firmam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.  

Volta Grande/MG, _______ de _____________________ de 2020  

  

  

CONTRATANTE  

  

  

CONTRATADA  

  

TESTEMUNHAS:  


