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EDITAL Nº 042/2019 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 068/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 

 

 PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE OLHOS D’ÁGUA/MG, com sede na Praça Dona Quita, nº 90, 
Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.547/0001-00, isento de inscrição estadual, 
torna público a abertura do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO  068/2019, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL NO  030/2019, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, regido pela Lei Federal no. 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº 1923/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais condições 
fixadas neste instrumento convocatório.  
 
OBSERVAÇÕES:  
1-PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, DO RAMO PERTINENTE AO 
OBJETO LICITADO, QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COMO DETERMINA O 
INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES. 

 
A sessão de processamento do Pregão será realizada, na sala de Licitações desta 
Prefeitura e conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe. 
 
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA  
Dia 03/10/2019, a partir das 09:00 hrs (nove horas). 
Local: Praça Dona Quita, 90 – Centro – Olhos D’Água/MG  
 
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL 
Dia 03/10/2019, as 09:30 hrs (nove horas e trinta minutos). 
 
Local: Praça Dona Quita, 90 – Centro – Olhos D’Água/MG  
 

 I – OBJETO 

1 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria em 
Licitação e implementação dos procedimentos relacionados às leis 8666/93 e 
10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 , IN/TCEMG 007/2004. acompanhamento dos 
procedimentos licitatórios, elaboração de editais sempre que solicitado, 03 (três) visitas 
semanais na sede do município para diagnóstico e solução de problemas relacionados 
á licitação, visitas extras sempre que comprovadamente necessárias e solicitadas pela 
administração pública municipal. analisar editais, e orientar a comissão permanente de 
licitação, pregoeiro e equipe de apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões 
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de recebimento de envelopes, julgamento e licitações. orientar nas publicações de 
extratos de licitações, e demais publicações necessárias ao andamento dos 
procedimentos necessários ao andamento dos processos licitatórios. emitir pareceres 
técnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os mesmos serem remetidos por e-
mail, msn, fax, ou qualquer outro meio eletrônico, além de emissão na própria sede do 
contratante, pelo valor total de R$79.200,00(setenta e nove mil e duzentos reais), 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 
 

 II – AREA SOLICITANTE 

1 – Secretaria Municipal de Administração e Governo. 
  

 III – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

1 – Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos 
interessados no Departamento de Licitações das 08:00 horas às 11:00 horas, e de 
13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, na Praça Dona Quita, n° 90, Centro, 
Olhos D’Água/MG, telefone (38) 3251-7121, ou no e-mail 
licitacaoolhosdagua@hotmail.com, e permanecerá afixada nos quadros de avisos 
localizados no hall da sede da Prefeitura. 
 
2 – Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de fax, e-mail ou 
diretamente na Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG. 
 
3 – IMPUGNAÇÕES AOS TERMOS DO EDITAL PODERÃO SER INTERPOSTAS 
POR QUALQUER PESSOA, PROTOCOLIZADAS NO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA, NA PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO, OLHOS D’ÁGUA/MG, A 
PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES 
DA DATA FIXADA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DIRIGIDAS AO 
PREGOEIRO, QUE DEVERÁ DECIDIR SOBRE A PETIÇÃO NO PRAZO DE ATÉ 03 
(TRES) DIAS ÚTEIS (ART. 41, Lei 8.666/93). 
 
3.1 – O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras 
formas, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, 
sejam intempestivas.  
 
3.2 – Não serão aceitos quaisquer questionamentos quanto ao edital e seus anexos, 
após o prazo acima indicado. 
 
4 – A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante via fax ou e-mail, e será 
afixada nos quadros de avisos localizados no hall da sede da Prefeitura. 
 
5 – Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
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 IV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1 – Poderão participar desta licitação microempresas, empresas de pequeno porte ou 
equiparadas, do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de 
habilitação estabelecidas no Título VIII, deste instrumento convocatório. 
 
2 – Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
 
3 – Não poderá participar da presente licitação, a empresa: 
 
3.1 – Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração,  
 
3.2 – Declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 
 
3.3 – Em consórcio1; 
 

3.4 – Com falência decretada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
 
4 – As vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 
5 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não 
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua 
execução. 
 

 V – CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE) 

1 – No dia horário e local designado para recebimento dos envelopes, a Licitante 
deverá apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável sua 
presença com 10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a 
sua abertura da seguinte forma:  
 
1.1 – Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social 
ou Contrato Social devidamente registrado e sua última alteração (se for o caso) e que 
lhe confira poderes expressos para exercer direito e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade 
ou outro documento equivalente;  
 
1.2 – Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento de procuração 
particular ou público, devidamente acompanhada da fotocópia do Contrato Social 
autenticado da empresa e sua última alteração (se for o caso), com poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

                                                 
1
 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 

oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências 
previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação da participação de empresas em 
“consórcio” neste certame.   
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certame em nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente.  
 
2 – Todas as licitantes deverão apresentar, OBRIGATORIAMENTE, juntamente ao 
instrumento de procuração público ou particular, na entrega dos envelopes, a 
Declaração – ANEXO III(inciso VII, art. 4º, Lei 10.520/2002). A ausência da 
declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da Licitante do 
certame. 
  
3 – Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 2 deste, terão poderes 
para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, 
manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção 
de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor 
final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em 
nome da Proponente. A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-
se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 
Pregoeiro. 
  
4 – Em se tratando de MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se 
for o caso, nos termos da lei complementar n° 123, de 14.12.2006, e para que essa 
possa gozar dos benefícios previstos no Capitulo V da referida Lei, é necessário 
apresentar junto com os documentos de credenciamento:  
  
4.1 – Declaração, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, conforme modelo constante do Anexo V; 
 
4.2 – A COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA, PARA AS EMPRESAS QUE QUISEREM SE 
BENECIAR COM O QUE REZA O INCISO III, DO ARTIGO 48, DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006, E SUAS ALTERAÇÕES, O QUE PODERÁ SER FEITO 
ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA(ME) OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP), EMITIDO PELA JUNTA COMERCIAL, OU 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SIMPLES NACIONAL, OU CARTÃO 
CNPJ OU AINDA PELA CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA 
COMERCIAL. 
 
4.3 – Não farão jus aos benefícios da Lei 123/2006, as empresas que incorrerem nos 
impedimentos indicados no §4º, do artigo 3º da LC 123/2006. 
 
5 – Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 
 
6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um poderá representar apenas uma credenciada. 
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7 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro.  
 
8 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento, impedirá a participação do licitante no presente certame.  
 
9 – É vedado a qualquer participante representar mais de uma empresa proponente.  
 
10 – Quando, por lapso, a documentação de credenciamento estiver dentro de 
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), esse será entregue ao licitante que estará autorizado 
a retirar essa documentação, devendo lacrá-lo em seguida, na presença de todos, uma 
vez que citado documento encontra-se no recinto, com vistas à ampliação da disputa. 
 

 VI – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 

1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, 
contendo em sua parte externa, além do nome do proponente e todos os dados que 
identifiquem o licitante, os seguintes dizeres: 
 

AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE OLHOS D’ÁGUA/MG 
ENVELOPE 01 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019   
RAZÃO SOCIAL E CNPJ/CPF 

 
 

AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE OLHOS D’ÁGUA/MG 
ENVELOPE 02 - “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019  
RAZÃO SOCIAL E CNPJ/CPF 

 
2 – A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 
desclassificação da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 
 
3 – Caso eventualmente ocorra abertura do envelope 2 (Documentos de Habilitação 
antes do envelope 1 (proposta de preços), por falta de informação na parte externa dos 
envelopes, será novamente lacrado sem analise de seu conteúdo e rubricado o lacre 
por todos os presentes. 
 

 VII – DO CONTEUDO DO ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL” 

1 – A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II ou em 
modelo próprio, desde que contenham todas as informações ali previstas, em uma via, 
em língua portuguesa, com identificação da razão social da proponente, CNPJ, 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico e assinada pelo seu 
representante legal ou procurador, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 
devendo ainda obrigatoriamente, sob pena de desclassificação: 
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1.1 – Número do item, especificação completa do item, unidade, quantidade; 
 
1.2 – Valor unitário e total, por item, em algarismo e valor total da proposta em 
algarismo e por extenso (havendo incompatibilidade entre ambos, será considerado 
este); 
 
1.3 – Indicação do prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 
 
1.4 – Declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e 
despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 
licitação. 

 
2 – Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país, 
indicando apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 
3 – Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
4 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 
5 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais 
deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
5.1 – Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no 
ato, por simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo 
atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da 
licitação. 
 
6 – Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e 
subtotais ou, ainda, entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o 
Pregoeiro proceder às correções necessárias. 

  
7 – Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta 
licitação. E caso a licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará 
todas as suas propostas desclassificadas para todos os efeitos. 

 
8 – O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja 
para mais ou para menos; 

 
9 – Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação. 
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10 – A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 
condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas 
as exigências nela contidas. 
 
11 – Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o 
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração. 
 
12 – Não serão aceitas quaisquer imposições da Licitante quanto ás condições de 
execução do contrato ou de cumprimento da proposta. 
 
13 – APÓS A ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA, NÃO SERÁ ACEITA A 
DESISTÊNCIA DE ITENS OU DA PROPOSTA. 
 

 VIII – DO CONTEUDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO” 

1 – Após o encerramento da fase de lances verbais com o julgamento das propostas de 
preço na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope “02”, para 
análise dos documentos de habilitação da proponente classificada. 
 
2 – Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 
relacionados abaixo: 
 
2.1 – PESSOA JURIDICA 
 
2.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  
2.1.1.1 – Cédula de Identidade dos sócios; 
 
2.1.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
2.1.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
2.1.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
2.1.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2.1.1.6 – Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. (Lei nº. 9.854, de 27/10/1999, DOU 
de 28/10/1999), conforme Anexo IV. 
 
2.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
2.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
   

   Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

  
2.1.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e 
tributos administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio ou sede 
da licitante; 
 
2.1.2.3 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CND do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 
 
2.1.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943.” (Lei 12.440/2011). 
 
2.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA  
2.1.3.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da 
comarca sede da licitante. 
 
2.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
2.1.4.1 – Comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
fornecidos por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, inclusive quanto à 
ministração de curso na área de licitações e contratos.  
 
2.2 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
 
2.2.1 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; 
 
2.2.2 – Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial. 
 
2.3.3 – Serão dispensados de conter o CNPJ da filial, aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 
 
2.4 – Os documentos apresentados no processo licitatório deverão ser 
apresentados em originais ou cópias autenticadas por cartório competente, 
sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de 
Apoio”, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data 
fixada para sua apresentação 
 
2.5 – Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, a data de validade serão considerados VALIDOS PELO PRAZO DE 60 
(SESSENTA) DIAS. 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
   

   Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

2.6 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 
devolvido, salvo se original a ser substituído por copia reprográfica autenticada 
ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas. 
 
2.7 – Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo. 

 
2.8 – O Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão 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 da SRF nº 
200, de 13/09/2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos 
extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

 
2.9 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste Título inabilitará o proponente. 
 
 

IX – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme 
Titulo VIII, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito de certidão negativa. 

 
3 – A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 

 
4 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

 
5 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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5.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
5.2 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão 
pública, após verificação da documentação de habilitação. 

 
7 – As licitantes que invocarem a condição de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte para fins de exercício de quaisquer dos benefícios de que trata a LC 
123/2006, deverão apresentar, no ato do credenciamento para comprovação de tal 
condição, a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas. 
 

X – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 – No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o Pregoeiro 
realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
para a prática dos demais atos do certame. 
 
2 – Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do 
Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, 
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.  
 
3 – O julgamento das propostas será realizado considerando o menor preço POR ITEM 
apresentado. 
 
4 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos 
itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 
 
5 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances, verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos 
em suas propostas escritas. 
 
6 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da 
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proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor, até 
a proclamação da vencedora. 
 
7 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
8 – O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no 
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado 
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
 
9 – Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, 
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 
10 – Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital 
e que seu preço seja compatível com o valor estimado de contratação, esta poderá ser 
aceita. 
 
11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
12 – Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope 
“documentação de habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de 
sua habilitação. 
 
13 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
14 – Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências da 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na 
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
15 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
15.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
15.2 – Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 
15.3 – Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes; 
 
15.4 – Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 
15.4 – Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 
aos requisitos do item VII; 
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15.5 – Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexeqüíveis. 
 
16 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ou 
obrigações não previstas no edital. 
 
17 – No tocante aos preços, 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.  
 
18 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até 
a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
 
18.1 – Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
19 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.  
 
19.1 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, o licitante será inabilitado.  
 
20 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, com registro de 
todos os atos do procedimento, ocorrências relevantes e recursos interpostos, que será 
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
 
21 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 
 

XI – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1 – No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
 
2 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação.  
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3 – As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas na Seção de 
Protocolos da Prefeitura Municipal de Olhos D’Água até às 16 horas do último dia do 
prazo, podendo ainda, ser remetido pelo email: 
licitacaoolhosdagua@hotmail.com(digitalizado/escaneado). 
  
4 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
5 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo 
decididos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
  
6 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7 - O resultado do recurso será publicado no site: olhosdagua.mg.gov.br, e remetido 
aos interessados por e-mail. 
 
 

XII – PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1 – A prestação dos serviços será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado conforme inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 

XIII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1 – Os serviços objeto dessa licitação deverão ser iniciados no máximo 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Departamento de 
Compras. 
 
1.1 – O Setor de Compras expedirá por meio de e-mail e/ou fax à Contratada a Ordem 
de Serviço, a Contratada deverá confirmar por escrito, o recebimento do mesmo no 
prazo de 01 dia útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
2 – A licitante vencedora obrigar-se-á prestar os serviços na forma abaixo determinada: 
 
2.1 - Prestar assessoria na implementação dos processos relacionados à Assessoria 
na implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
IN/TCEMG 009/2003, IN/TCEMG 007/2004. 
 
2.2 - Disponibilizar um técnico pelo menos 03(tres) vezes por semana, na sede do 
contratante, para execução dos serviços de Assessoria na implementação dos 
procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003, 
IN/TCEMG 007/2004. 
 
2.3 - Uma das visitas técnicas semanais para supervisionar a Assessoria na 
implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
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IN/TCEMG 009/2003, IN/TCEMG 007/2004, deverá ser realizada por profissional de 
nível superior. 
 
2.4 - Analisar Editais, e orientar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões de recebimento de 
envelopes e julgamento de licitações.  
 
2.5 - Orientar nas publicações de extratos de licitações, e demais publicações 
necessárias ao andamento dos procedimentos licitatórios. 
 
2.6 - Emitir pareceres técnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os mesmos 
serem remetidos por e-mail, msn, fax, ou qualquer outro meio eletrônico, além de 
emissão na própria sede do Contratante. 
 
2.7 - A Licitante vencedora deverá ministrar curso de licitações e contratos abrangendo 
inclusive o pregão, com duração mínima de 16:00(dezesseis) horas, para pelo menos 
20(vinte) pessoas indicadas pela Administração. 
 
2.8 - O curso será realizado na sede do Município, em local indicado pela 
Administração, em data a ser combinada entre o Contratante e Contratrada.  
 
3 – Correrão por conta da Contratada “todas” as despesas diretas e indiretas 
decorrentes da prestação dos serviços, objeto do presente procedimento licitatório, 
exceto quanto à realização do curso indicado nos itens 2.7 e 2.8. 
 
4 – O Município não aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou 
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo 
de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes 
ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias em prazo a ser 
determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 
 

IVX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
1 – Os recursos para cobertura deste processo licitatório correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária vigente à época: 
 
03.01.01.04.122.0002.2018-33903900 – FICHA 89 
 

XV – FORMA DE PAGAMENTO 

1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
pelo Município de Olhos D’Água, mensalmente, em até 30 (trinta) dias, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das CNDs do FGTS, e Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhista.  
 
2 – O Município, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à 
adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
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estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, 
desde que devidamente sanado o vicio.  
 
3 – Se o objeto não for executado conforme condições deste edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento. 
 
4 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
5 – Os preços contratados poderão ser revistos, desde que comprovado o desequilíbrio 
econômico financeiro do contrato. 
 

XVI – DA CONTRATAÇÃO 

1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
contrato, que terá vigência de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado nos termos do 
inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93. 
 
1.1 – Se, por ocasião da formalização do contrato as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), e Trabalhista, 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.  
 
1.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 1.1, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 
  
2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG, junto ao Setor 
de Licitações para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação. 
  
3 – Quando o contrato for enviado via e-mail ou correio, a Contratada deverá devolver 
o mesmo, devidamente assinado, no prazo máximo de 03 (três) dias uteis após o 
recebimento do instrumento, sob pena de aplicação das penalidades indicadas neste 
Edital. 
 
4 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1, ou se recusar a cumprir a 
ordem de fornecimento, será convocado outro licitante na ordem de classificação das 
ofertas, e assim sucessivamente, sendo a Licitante faltosa penalizada nos termo 
indicados neste Edital. 
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XVII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1-Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às 
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, e artigo 7º, da lei 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:  
 
17.2- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e 
 
17.3 - No caso de atraso na prestação dos serviços, independente das sanções civis e 
penais previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas a 
CONTRATADA multas de:  
 
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o 
limite de 30 (trinta) dias;  
 
b) - Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso na prestação 
dos serviços superior a 10(dez) dias.  
 
17.4 - Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita 
às seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei 
8.666/93 e suas alterações:  
 
a) - Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.  
 
17.5 - Em caso da prestação de serviços superior a 48 horas e contratado ser 
reincidente, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação 
do contratado. 

 

XVIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  
 
1.1 – Anexo I – Termo de Referência;  
 
1.2 – Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;  
 
1.3 – Anexo III – Modelo de Credenciamento; 
 
1.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;  
 
1.5 – Anexo V – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte;  
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1.6 – Anexo VI – Minuta Contratual; 
 
2 – No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação 
ou indenização, poderá ser: 
  
a) adiada a abertura da licitação; 
 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93. 
 
3 – Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta 
implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital. 
 
4 – Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, será penalizado nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02. 
 
4.1 – Ocorrendo a negativa de assinar o contrato como indicado no item 5, o Pregoeiro 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem 
de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, 
negociar o preço. 
 
5 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
6 – Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados.  
 
7 – Não sendo feito os pedidos de esclarecimentos, fica estabelecido que a licitante 
está de pleno acordo com os itens contidos neste Ato Convocatório, e que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 
apresentação das propostas, não cabendo ao licitante o direito de qualquer reclamação 
posterior. 
 
8 – Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  
 
9 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 
solicitar assessoramento jurídico, técnico, de órgãos ou de profissionais especializados, 
a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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10 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
10.1 – Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser 
apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, 
a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 
 
10.2 – O não cumprimento, no prazo determinado, do que for solicitado na diligência 
poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.  
 
11 – O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta 
ou a inabilitação do licitante.  
 
12 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria.  
 
13 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
14 – Para atender a seus interesses, o Município poderá alterar quantitativos, sem que 
isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15 – Havendo interesse público, o Contrato firmado poderá ser rescindido de pleno 
direito, independente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento 
de qualquer indenização à contratada. 
 
16 – O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
17 – Fica eleito o foro da Comarca de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, como único 
para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 
Olhos D’Água/MG, 12 de setembro de 2019. 
 
 
Liliane Oliveira dos Santos.  Alderico de Jesus Chaves. 
Pregoeira Oficial.    Equipe de Apoio. 
     
 
Lidyanne Gonçalves Vieira.     
Equipe de Apoio.          
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 068/2019 
PREGÃO PRESENCIAL 030/2019 

 

 

1 – OBJETO: 
Assessoria em Licitação - assessoria na implementação dos procedimentos 
relacionados às leis 8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 , IN/TCEMG 
007/2004. acompanhamento dos procedimentos licitatórios, elaboração de editais 
sempre que solicitado, 03 (três) visitas semanais na sede do município para 
diagnóstico e solução de problemas relacionados á licitação, visitas extras sempre que 
comprovadamente necessárias e solicitadas pela administração pública municipal. 
analisar editais, e orientar a comissão permanente de licitação, pregoeiro e equipe de 
apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões de recebimento de envelopes, 
julgamento e licitações. orientar nas publicações de extratos de licitações, e demais 
publicações necessárias ao andamento dos procedimentos necessários ao andamento 
dos processos licitatórios. emitir pareceres técnicos sempre que lhe for solicitado, 
podendo os mesmos serem remetidos por e-mail, msn, fax, ou qualquer outro meio 
eletrônico, além de emissão na própria sede do contratante, pelo valor total de 
R$79.200,00(setenta e nove mil e duzentos reais), conforme valores abaixo indicados: 
 

ITEM QTD/MES 
DESCRIÇÃO. 

UNIT/MES 
TOTAL 

(12 MESES) 

01 12 

Assessoria em Licitação - assessoria na implementação 
dos procedimentos relacionados às leis 8666/93 e 
10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 , IN/TCEMG 007/2004. 
acompanhamento dos procedimentos licitatórios, 
elaboração de editais sempre que solicitado, 03 (três) 
visitas semanais na sede do município para diagnóstico e 
solução de problemas relacionados á licitação, visitas 
extras sempre que comprovadamente necessárias e 
solicitadas pela administração pública municipal. analisar 
editais, e orientar a comissão permanente de licitação, 
pregoeiro e equipe de apoio, na retificação de editais, e 
durante as reuniões de recebimento de envelopes, 
julgamento e licitações. orientar nas publicações de 
extratos de licitações, e demais publicações necessárias 
ao andamento dos procedimentos necessarios ao 
andamento dos processos licitatórios. emitir pareceres 
tecnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os 
mesmos serem remetidos por e-mail, msn, fax, ou 
qualquer outro meio eletrônico, além de emissão na 
própria sede do contratante 

6.600,00 79.2000,00 

  
2 – JUSTIFICATIVA: 
A presente contratação faz necessária uma vez que, o Município não possui estrutura 
para administrar os serviços solicitados, bem como não dispõe de pessoal técnico 
capacitado para exercer as funções descritas neste projeto. 
     
3 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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- Prestar assessoria na implementação dos processos relacionados à Assessoria na 
implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
IN/TCEMG 009/2003, IN/TCEMG 007/2004. 
 
- Disponibilizar um técnico pelo menos 03(tres) vezes por semana, na sede do 
contratante, para execução dos serviços de Assessoria na implementação dos 
procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003, 
IN/TCEMG 007/2004. 
 
- Uma das visitas técnicas semanais para supervisionar a Assessoria na 
implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
IN/TCEMG 009/2003, IN/TCEMG 007/2004, deverá ser realizada por profissional de 
nível superior. 
 
- Analisar Editais, e orientar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões de recebimento de 
envelopes e julgamento de licitações.  
 
- Orientar nas publicações de extratos de licitações, e demais publicações necessárias 
ao andamento dos procedimentos licitatórios. 
 
- Emitir pareceres técnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os mesmos serem 
remetidos por e-mail, msn, fax, ou qualquer outro meio eletrônico, além de emissão na 
própria sede do Contratante. 
 
- A Licitante vencedora deverá ministrar curso de licitações e contratos abrangendo 
inclusive o pregão, com duração mínima de 16:00(dezesseis) horas, para pelo menos 
20(vinte) pessoas indicadas pela Administração. 
 
- O curso será realizado na sede do Município, em local indicado pela Administração, 
em data a ser combinada entre o Contratante e Contratada.  
 
4 – DAS RESPONSABILIDADES OBRIGAÇÕES: 
4.1 - São direitos da contratante: 
a) emitir a essencial “ordem de serviços” inicial; 
 
b) fiscalizar, direta ou indiretamente, os serviços contratados, visando ao 
atendimento das normas técnicas, especificações e projetos integrantes do edital, 
adotando medidas que se revelem necessárias à melhor produtividade ou qualidade do 
objeto contratado; 
 
c) aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste projeto; 
 
d) solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto 
contratado; 
 
e) receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e 
acabado, atendidas as normas técnicas que lhe forem pertinentes; 
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f) ordenar correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem 
necessárias, tudo às expensas da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou 
incorreções na execução dos serviços contratados; 
 
4.2 - São responsabilidades da contratante: 
a) manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 
 
b) cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a 
XVI do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
c)   Disponibilizar local e toda a estrutura necessária para a ministração do curso de 
licitações.  
 
4.3 - São direitos da contratada: 
a) receber, livre e desembaraçada, a área ou local em que se executará o objeto do 
contrato; 
 
b) receber, dentro do prazo contratual, sob pena de correção monetária, os valores 
relativos aos serviços prestados. 
 
c) executar, tal como projetado e contratado, o objeto licitado, salvo sua redução no 
limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 
4.4 - São responsabilidades da contratada: 
a) assinar o contrato elaborado na conformidade da minuta que integra o edital, 
dentro do prazo que lhe for assinado; 
 
b) executar os serviços com estrita obediência dos projetos, das especificações, 
dos detalhes técnicos e das instruções emanadas da contratante, atendendo com 
absoluto rigor as normas técnicas que lhe forem aplicáveis; 
 
c) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 
 
d) assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços 
prestados; 
 
e)  disponibilizar o pessoal necessária à execução do objeto contratual; 
 
f)  permitir e facilitar à Fiscalização do Contratante, em qualquer dia e horário, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 
g)  participar à Fiscalização do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, 
de acordo com o prazo estipulado por este Instrumento, indicando as medidas para 
corrigir a situação; 
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h)  respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas do 
Contratante sobre execução de serviços em locais públicos; 
 
i)  responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 
 
j)  responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato; 
 
k)  manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
l)  Arcar com todas as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos 
técnicos durante as visitas técnicas semanais para supervisionar a  execução dos 
serviços na sede do Contratante.  
 
m)  Prestar assessoria na implementação dos processos relacionados à Assessoria 
na implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
IN/TCEMG 009/2003 modificada pela  IN/TCEMG 007/2004. 
 
n)  Disponibilizar técnico 03(tres) vezes por semana, na sede do contratado, para 
execução dos serviços de Assessoria na implementação dos procedimentos 
relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 modificada pela  
IN/TCEMG 007/2004. 
 
o) Disponibilizar um profissional de nível superior para visita técnica semanal para 
supervisionar a Assessoria na implementação dos procedimentos relacionados às Leis 
8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 modificada pela  IN/TCEMG 007/2004. 
 
p)   Analisar Editais, e orientar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões de recebimento de 
envelopes e julgamento de licitações.  
 
q)   Orientar nas publicações de extratos de licitações, e demais publicações 
necessárias ao andamento dos procedimentos licitatórios. 
 
r)   Emitir pareceres técnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os mesmos 
serem remetidos por e-mail, msn, fax, ou qualquer outro meio eletrônico, além de 
emissão na própria sede do Contratante. 
 
s) Caso durante as visitas semanais os técnicos não conseguirem atender à todas 
as necessidades da Administração, os mesmos deverão realizar novas visitas, dentro 
da mesma semana, sem ônus para o Contratante, até a satisfação das necessidades 
da Administração. 
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t)  Arcar com todas as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos 
técnicos durante as visitas técnicas semanais para supervisionar a execução dos 
serviços contábeis, na sede do Contratante.  
 
u)    Ministrar curso de licitações e contratos abrangendo inclusive o pregão, com 
duração mínima de 16:00(dezesseis) horas, para pelo menos 20(vinte) pessoas 
indicadas pela Administração. 
 
5 - DO PRAZO CONTRATUAL: 
5.1-O prazo de vigência contratual é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, fundamentado no 
inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
6- DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO 
CONTRATO: 
6.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão 
realizados pela Administração, através da sua Secretária Municipal de Administração e 
Governo, observados os art. 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93. 
 
6.2 - O recebimento dos serviços e a fiscalização da execução serão feitos pela 
Administração, através da sua Secretária Municipal de Administração e Governo. 
 
6.3- A Administração, através de quem designar, terá amplos poderes para 
acompanhar, inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais 
assumidas pela CONTRATADA. 
 
7 – ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA E 
FINANCEIRA PARA A DESPESA: 
7.1 – Conforme exigência legal, o Setor de Compras do Município, realizou pesquisa de 
preços de mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo, conforme mapa 
de apuração juntado aos autos. 
 
7.2 – Valor médio estimado da despesa R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos 
reais). 
 
7.3 – O desembolso se fará mediante a rubrica de dotações orçamentárias: 
 
03.01.01.04.122.0002.2018-33903900 – FICHA 89 
 
8- DA FORMA DE PAGAMENTO: 
8.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
mensalmente, até 10 (dez) dias, após apresentação da Nota Fiscal, na ocasião a 
empresa deverá apresentar junto a Nota Fiscal e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhista. 
 
8.2 – A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade 
com as exigências legais contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
   

   Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

8.3 – O Setor de Compras, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, 
deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do 
documento desde que devidamente sanado o vício.  
 
9 – DAS SANÇÕES: 
9.1-Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às 
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, e artigo 7º, da lei 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:  
 
9.2- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e 
 
9.3 - No caso de atraso na prestação dos serviços, independente das sanções civis e 
penais previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas a 
CONTRATADA multas de:  
 
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o 
limite de 30 (trinta) dias;  
 
b) - Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso na prestação 
dos serviços superior a 10(dez) dias.  
 
9.4 - Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita 
às seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei 
8.666/93 e suas alterações:  
 
a) - Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.  
 
9.5 - Em caso de atraso na prestação de serviços superior a 48 horas e contratado ser 
reincidente, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação 
do contratado. 
 
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
10.1 – A contratação objeto deste Termo de Referência poderá ser rescindida:  
10.1.1 – Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.  
10.1.2 – Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  
10.1.3 – Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.  
10.2 – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, 
assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
10.3 - Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, 
reparação ou restituição por parte da contratada, o Tribunal responderá pelos preços 
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constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente 
entregues pela contratada até a data da rescisão; 
 
11 – CONDIÇÕES GERAIS: 
11.1 – O Município e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 
8.666/93, sempre que  comprovada sua necessidade. 
 
11.2 – Município reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço 
em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as 
normas legais técnicas pertinentes ao objeto, podendo reincidir a contratação nos 
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93 sem prejuízo das 
sanções previstas. 
 
11.3 – O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso, 
implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
11.4 – Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do 
artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.  
 
Olhos D’Água/MG, 31 de julho de 2019. 
 
 
Renato Dias Almeida. 
Secretário Municipal de Administração e Governo. 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 068/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 030/2019 
 
 
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de 
assessoria em licitações pelo período de 12 meses, como abaixo indicado: 
  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

 

ITEM QTD/MES 
DESCRIÇÃO. UNIT/MES 

TOTAL 
(12 MESES) 

01 12 

Assessoria em Licitação - assessoria na implementação 
dos procedimentos relacionados às leis 8666/93 e 
10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 , IN/TCEMG 007/2004. 
acompanhamento dos procedimentos licitatórios, 
elaboração de editais sempre que solicitado, 03 (três) 
visitas semanais na sede do município para diagnóstico e 
solução de problemas relacionados á licitação, visitas 
extras sempre que comprovadamente necessárias e 
solicitadas pela administração pública municipal. analisar 
editais, e orientar a comissão permanente de licitação, 
pregoeiro e equipe de apoio, na retificação de editais, e 
durante as reuniões de recebimento de envelopes, 
julgamento e licitações. orientar nas publicações de 
extratos de licitações, e demais publicações necessárias 
ao andamento dos procedimentos necessarios ao 
andamento dos processos licitatórios. emitir pareceres 
tecnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os 
mesmos serem remetidos por e-mail, msn, fax, ou 
qualquer outro meio eletrônico, além de emissão na 
própria sede do contratante.   

 
 
Valor total por extenso:            
            
 

Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da 
data de apresentação da mesma): _______ (_____________________) 
dias.   
 
_______________________________________________ 
Razão Social 
_______________________________________________ 
CNPJ 
_______________________________________________ 
Endereço 
_______________________________________________ 
E-mail 
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_______________________________________________ 
Telefone / Fax 
_______________________________________________ 
Representante 
_______________________________________________ 
Identificação 
_______________________________________________ 
Qualificação 
_______________________________________________ 
Assinatura 
 
Olhos D’Água/ MG ____ de _______________ de 2019. 
 
__________________________________________ 
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 068/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 030/2019 
 
 
À Pregoeira 
Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG 
Procedimento Licitatório nº 068/2019 
Pregão Presencial nº 030/2019 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO – REPRESENTANTE LEGAL  
 
A (nome da empresa) ____________________________, CNPJ, nº _____________________, 
com sede à _______________________, neste ato representado pelo 
_______________________ (diretor ou sócio), portador do RG _____________________ e do 
CPF __________________, credencia o(a) Sr.(a) _______________________________, 
portador do RG _______________ e do CPF _________________, para a pratica de todos os 
atos necessários, relativos ao Processo Licitatório mencionado acima, inclusive no tocante ao 
direito de desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais 
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  
 
Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo 
licitatório em epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 
17.07.2002. 
_________-__________ de _____________ de _________.  
 
___________________________________________________  
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)  
 
OBSERVAÇÃO:  

1-EM CASO DA LICITANTE SE REPRESENTADA POR SÓCIO GERENTE, SÓCIO 

ADMINISTRADOR OU PROCURADOR, PODERÁ APRESENTAR SOMENTE A 

DECLARAÇÃO  DE CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO 

PROCESSO, CONFORME 2° PARÁGRAFO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO ACIMA. 

 
2-ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 068/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 030/2019 
 
 
À Pregoeira 
Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG 
Procedimento Licitatório nº 068/2019 
Pregão Presencial nº 030/2019 
 
 

DECLARAÇÃO 

..............................................................................................., inscrita no CNPJ/CPF nº 

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

......................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ................................ 
e do CPF nº ....................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de 
Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).  

 
.......................................................... 
(LOCAL E DATA)  
 
......................................................... 
(NOME E ASSINATURA )  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO, DENTRO DO ENVELOPE 
DOCUMENTO. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 068/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 030/2019 
 

 
A empresa ________________, inscrita no CNPJ nº _________, por intermédio do seu 
representante legal, Sr (a). __________, CPF nº ___________, Carteira de Identidade 
nº ___________, declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas 
da lei, que é considerada: 
 
(   ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações; 
 
(   ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar  
123/2006 e suas alterações; 
 
(   ) Equiparada; 
 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações; 
 
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de 
eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 
regularidade fiscal. 
 
Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos 
de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006 e suas alterações; 
 
_____________, _________ de ______________ 2019. 

 
 
 
Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 
Carimbo/identificação da empresa 
 

 

 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO, FORA DOS ENVELOPES, 
ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DEVIDO. 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 068/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 030/2019 
 

 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLHOS 
D’ÁGUA/MG., E A EMPRESA ........................, PARA OS FINS NELE 
INDICADOS.  

 
O MUNICÍPIO DE OLHOS D’ÁGUA/MG, COM SEDE NA PRAÇA DONA QUITA, Nº 
90, CENTRO, INSCRITO SOB O CNPJ Nº 01.612.547/0001-00, ISENTO DE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL E DENOMINADO DE CONTRATANTE, NESTE ATO 
REPRESENTADA PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. RONE DOUGLAS DIAS, 
DORAVANTE  DENOMINADO DE CONTRATANTE, E  
__________________________ ESTABELECIDA NA RUA ......................................, 
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº ......................, AQUI DENOMINADA DE CONTRATADA, 
NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL 
........................................, RESIDENTE E DOMICILIADO EM ................................... , 
RESOLVEM CELEBRAR ESTE CONTRATO MEDIANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES A SEGUIR:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 

O presente Contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 
10.520/2002, o Procedimento Licitatório 068/2019, Pregão Presencial 030/2019 e 
seus anexos, devidamente homologado pelo Sr. Prefeito, a  proposta da 
CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

1-Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Assessoria 
em Licitação - assessoria na implementação dos procedimentos relacionados às leis 
8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 , IN/TCEMG 007/2004. acompanhamento 
dos procedimentos licitatórios, elaboração de editais sempre que solicitado, 03 (três) 
visitas semanais na sede do município para diagnóstico e solução de problemas 
relacionados á licitação, visitas extras sempre que comprovadamente necessárias e 
solicitadas pela administração pública municipal. analisar editais, e orientar a comissão 
permanente de licitação, pregoeiro e equipe de apoio, na retificação de editais, e 
durante as reuniões de recebimento de envelopes, julgamento e licitações, orientar nas 
publicações de extratos de licitações, e demais publicações necessárias ao andamento 
dos procedimentos necessarios ao andamento dos processos licitatórios. emitir 
pareceres tecnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os mesmos serem 
remetidos por e-mail, msn, fax, ou qualquer outro meio eletrônico, além de emissão na 
própria sede do contratante. 
2-Uma das visitas técnicas semanais para supervisionar a Assessoria na 
implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
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IN/TCEMG 009/2003, IN/TCEMG 007/2004, deverá ser realizada por profissional de 
nível superior. 
 
3-Analisar Editais, e orientar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões de recebimento de 
envelopes e julgamento de licitações.  
4-A Licitante vencedora deverá ministrar curso de licitações e contratos abrangendo 
inclusive o pregão, com duração mínima de 16:00(dezesseis) horas, para pelo menos 
20(vinte) pessoas indicadas pela Administração. 
5-O curso será realizado na sede do Município, em local indicado pela Administração, 
em data a ser combinada entre o Contratante e Contratada.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução do presente contrato será por preço líquido e certo. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

Crédito Próprio das dotações orçamentárias:  
03.01.01.04.122.0002.2018-33903900 – FICHA 89 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato, o qual poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO  

1-A Contratante pagará a Contratada, o montante de R$...(...), conforme proposta 
apresentada, da seguinte forma: 
2-Os preços são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses. Ocorrendo 
prorrogação do presente contrato o valor proposto poderá sofrer reajuste por acordo 
entre as partes, mediante requerimento expresso do CONTRATADO. 
3-O Município e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, sempre 
que  comprovada sua necessidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
pela Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG, de forma parcelada, por processo legal, 
no prazo de até 10(dez) dias, através de fatura mensal, após apresentação da Nota 
fiscal acompanhada da ordem de serviço, e ainda, CND´s da Receita Federal, FGTS e 
CNDT; 
1.1- Se os serviços não forem prestados conforme condições do edital e do Termo de 
Referência, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
1.2 - O Setor de Compras, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, 
deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do 
documento desde que devidamente sanado o vício.  

CLÁUSULA OITAVA– DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

1 - São direitos da contratante: 
a) emitir a essencial “ordem de serviços” inicial; 
 
b) fiscalizar, direta ou indiretamente, os serviços contratados, visando ao 
atendimento das normas técnicas, especificações e projetos integrantes do edital, 
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adotando medidas que se revelem necessárias à melhor produtividade ou qualidade do 
objeto contratado; 
 
c) aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste projeto; 
 
d) solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto 
contratado; 
 
e) receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e 
acabado, atendidas as normas técnicas que lhe forem pertinentes; 
 
f) ordenar correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem 
necessárias, tudo às expensas da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou 
incorreções na execução dos serviços contratados; 
 
2 - São responsabilidades da contratante: 
a) manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 
 
b) cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a 
XVI do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
 
c)   Disponibilizar local e toda a estrutura necessária para a ministração do curso de 
licitações.  
 
3 - São direitos da contratada: 
a) receber, livre e desembaraçada, a área ou local em que se executará o objeto do 
contrato; 
 
b) receber, dentro do prazo contratual, sob pena de correção monetária, os valores 
relativos aos serviços prestados. 
 
c) executar, tal como projetado e contratado, o objeto licitado, salvo sua redução no 
limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 
4 - São responsabilidades da contratada: 
a) assinar o contrato elaborado na conformidade da minuta que integra o edital, 
dentro do prazo que lhe for assinado; 
 
b) executar os serviços com estrita obediência dos projetos, das especificações, 
dos detalhes técnicos e das instruções emanadas da contratante, atendendo com 
absoluto rigor as normas técnicas que lhe forem aplicáveis; 
 
c) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 
 
d) assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços 
prestados; 
 
e)  disponibilizar o pessoal necessária à execução do objeto contratual; 
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f)  permitir e facilitar à Fiscalização do Contratante, em qualquer dia e horário, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 
g)  participar à Fiscalização do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, 
de acordo com o prazo estipulado por este Instrumento, indicando as medidas para 
corrigir a situação; 
 
h)  respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas do 
Contratante sobre execução de serviços em locais públicos; 
 
i)  responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 
 
j)  responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato; 
 
k)  manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
l)  Arcar com todas as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos 
técnicos durante as visitas técnicas semanais para supervisionar a  execução dos 
serviços na sede do Contratante.  
 
m)  Prestar assessoria na implementação dos processos relacionados à Assessoria 
na implementação dos procedimentos relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, 
IN/TCEMG 009/2003 modificada pela  IN/TCEMG 007/2004. 
 
n)  Disponibilizar técnico 03(tres) vezes por semana, na sede do contratado, para 
execução dos serviços de Assessoria na implementação dos procedimentos 
relacionados às Leis 8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 modificada pela  
IN/TCEMG 007/2004. 
 
o) Disponibilizar um profissional de nível superior para visita técnica semanal para 
supervisionar a Assessoria na implementação dos procedimentos relacionados às Leis 
8666/93 e 10.520/2002, IN/TCEMG 009/2003 modificada pela  IN/TCEMG 007/2004. 
 
p)   Analisar Editais, e orientar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, na retificação de editais, e durante as reuniões de recebimento de 
envelopes e julgamento de licitações.  
 
q)   Orientar nas publicações de extratos de licitações, e demais publicações 
necessárias ao andamento dos procedimentos licitatórios. 
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r)   Emitir pareceres técnicos sempre que lhe for solicitado, podendo os mesmos 
serem remetidos por e-mail, msn, fax, ou qualquer outro meio eletrônico, além de 
emissão na própria sede do Contratante. 
 
s) Caso durante as visitas semanais os técnicos não conseguirem atender à todas 
as necessidades da Administração, os mesmos deverão realizar novas visitas, dentro 
da mesma semana, sem ônus para o Contratante, até a satisfação das necessidades 
da Administração. 
 
t)  Arcar com todas as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos 
técnicos durante as visitas técnicas semanais para supervisionar a execução dos 
serviços contábeis, na sede do Contratante.  
 
u)    Ministrar curso de licitações e contratos abrangendo inclusive o pregão, com 
duração mínima de 16:00(dezesseis) horas, para pelo menos 20(vinte) pessoas 
indicadas pela Administração. 

CLAUSULA NONA – DA RECISÃO ADMINISTRATIVA 

9.1 – A contratação objeto deste Termo de Referência poderá ser rescindida:  
9.1.1 – Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.  
9.1.2– Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  
9.1.3– Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.  
9.2– Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada 
a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
9.4– Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, 
reparação ou restituição por parte da contratada, o Tribunal responderá pelos preços 
constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente 
entregues pela contratada até a data da rescisão; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

1-Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às 
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, e artigo 7º, da lei 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:  
2- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e 
3 - No caso de atraso na prestação dos serviços, independente das sanções civis e 
penais previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas a 
CONTRATADA multas de:  
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o 
limite de 30 (trinta) dias;  
b) - Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso na prestação 
dos serviços superior a 10(dez) dias.  



 

 
 

 

 

 

 
 

 
   

   Nº_______ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA  
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

                                      CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 
 

4 - Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às 
seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei 
8.666/93 e suas alterações:  
a) - Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.  
5 - Em caso de atraso na prestação de serviços superior a 48 horas e contratado ser 
reincidente, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação 
do contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA     -     DO FORO 

1. As partes elegem o foro da comarca de Bocaiúva/MG, como o único competente 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas 
adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei. 
Olhos D’Água/MG, _______ de _____ de 2019. 
  
 
Rone Douglas Dias. 
Prefeito Municipal.   
Contratante  
 
 
Contratada  
 
 
Testemunhas: 
 
Nome  __________________________________________________ 
RG: ______________________   CPF: ___________________ 
Nome  __________________________________________________ 
RG: ______________________   CPF: ___________________ 
 


