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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 030/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, 
ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS E 
DESARMADOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA, conforme mencionado no Anexo I, parte 
integrante deste Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, pelo e-
mail: licitacao@Montezuma.mg.gov.br, pelo Telefax (38) 3825-1104.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Montezuma da responsabilidade da 
comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações corridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome da Empresa:.............................................................................................................. 
 
CNPJ:.................................................................................................................................. 
 
Endereço:.............................................................. nº......... Bairro..................................... 
 
Cidade:    ............................................................. Estado:................................................. 
 
Telefone:..............................................................  Fax: ...................................................... 

 
E-mail: ................................................................................................................................ 
 
Pessoa para contato: ......................................................................................................... 
 

mailto:licitacao@lagoasanta.mg.gov.br
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PREÂMBULO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SEU 
PREGOEIRO, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ABAIXO 
MENCIONADO:  

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 030/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

Nº MODALIDADE: 022/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

HORÁRIO E DATA DA SESSÃO 09h00min DO DIA 09 DE JULHO DE 2019. 

HORÁRIO E DATA LIMITE PARA 
ENTREGA DOS ENVELOPES 

09h00min DO DIA 09 DE JULHO DE 2019. 

LOCAL: 
SETOR DE LICITAÇÕES, SITUADO À PRAÇA JOSÉ 
BATISTA, 1.000 – CENTRO – CEP: 39547-000 – 
MONTEZUMA – MG. 

REGÊNCIA: 

O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO PELA LEI 
FEDERAL N.º 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002 E 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI FEDERAL N.º 
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 
DEMAIS CONDIÇÕES FIXADAS NESTE PREGÃO 
PRESENCIAL. 

OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME, EPP) 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA UNIFORMIZADOS E DESARMADOS 
PARA O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA, conforme 
mencionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 
De 07h30min as 11h30min e de 13h00min as 
17h00min, EM DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO ACIMA. 
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL  

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2019 
 

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Praça José Batista, 1.000, Centro, 39.547-000, Montezuma - MG, inscrito no CNPJ sob o No 
25.223.983/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa Soares, 
por intermédio do Pregoeiro Oficial do Município, devidamente habilitado e nomeado através da 
Portaria nº: 018, de 11 de fevereiro de 2019, torna público que se acha abertas a Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - SRP, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, com alterações posteriores. 

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

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital, na sessão pública de processamento do PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame.  

A sessão será conduzida por Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio deste município. 

1. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

1.1. A presente licitação visa ao registro de preços para prestação de serviços de segurança 
uniformizados e desarmados, nos termos do decreto federal nº. 7.892/2013 e do Decreto 
Municipal nº 010/2011. 

1.2. A quantidade mínima a ser proposta deve atender ao menos à previsão de consumo do 
Município, não sendo admitida cotação inferior. 

1.3. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.  

1.4. Os preços permanecerão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

1.5. A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 
consulta e expressa autorização do Município de Montezuma - MG, nos termos do decreto federal 
nº. 7.892/2013;  

1.6. Não existem Órgãos Participantes previamente cadastrados junto ao Município de 
Montezuma - MG. 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente Licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA, Conforme 
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. 

2.2. Ao final será elaborada Ata de Registro de Preços, registrando-se por 12 (doze) meses o 
valor unitário por item e o valor total da proposta, independentemente do critério de seleção de 
proposta adotado.  
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3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Licitação MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos no item 07 deste instrumento 
convocatório. 

3.2. Será permitida a participação da presente licitação somente pessoa jurídica, com habilidade 
no ramo pertinente, inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal e que manifestem seu 
interesse até a data e hora especificada no item 01 (um), mediante a apresentação dos envelopes 
contendo “proposta comercial de preços e envelope contendo documentação habilitação”, os 
quais poderão ser protocolados no departamento de licitação ou entregas diretamente ao 
Pregoeiro no ato do credenciamento; 

3.2.1. Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; 

3.3. Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação; 

3.3.1. Pessoa jurídica cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores 
do Município de Montezuma, Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, bem como membro 
efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação; 

3.3.2. Pessoa jurídica que estejam incursa em regime de falência ou concordata, ou que incida em 
proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral; 

3.3.3. Pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

3.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdos deste instrumento licitatório/edital e seus anexos, a observância dos preceitos 
legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

3.4.1. Havendo interesse em participar no certame, de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, optante ou não pelo sistema simples conforme estabelece os ditames da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, a mesma deverá disponibilizar instrumento que a qualifique 
como tal, devendo o respectivo instrumento ser entregue diretamente à Pregoeiro Oficial do 
Município, no ato do credenciamento. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Representante da Licitante interessada em oferecer lances verbais deverá proceder ao 
credenciamento no início da sessão, ainda que interessado em um único item. 

4.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (Requerimento de 
Empresário Individual; Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual; Contrato Social 
ou Estatuto Social) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do 
instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar 
se-á obrigatória à apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem 4.2.2 
abaixo: 

4.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida, conforme Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento da qual constem 
poderes específicos para formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor 
recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber 
avisos e intimações, assinar declarações e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
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A procuração deverá estar acompanhada do correspondente documento, indicado no subitem 
4.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.2.3. Documento de identificação, que contenha foto, do representante legal ou procurador. 

4.2.4. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, que deverá ser elaborada 
de acordo com modelo estabelecido no Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento 
dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e Seus Anexos; 

4.2.5. A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no credenciamento, 
DECLARAÇÃO, de que se enquadra  como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme (Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte). 

4.2.6.1. A não apresentação dos documentos citados no item 4.2.5, não desclassificará a 
empresa, podendo por tanto a mesma participar normalmente do certame, porém sem o direito 
de utilizar dos benefícios citados no referido item; 

4.3. As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 
Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver Anexo II – Modelo de 
Procuração Credenciamento). 

4.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de 
Notas, ou cópias simples acompanhadas do original, que será apresentado e devolvido. 

4.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada Licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas um credenciado. 

4.6. A ausência do credenciado na Sessão somente será permitida após autorização do 
Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame. 

5. DOS EVELOPES DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e os 
seguintes dizeres: 
 

Ao Pregoeiro do Município 

Prefeitura Municipal de Montezuma – Minas Gerais 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2019 

[RAZÃO SOCIAL] 

 

Ao Pregoeiro do Município 

Prefeitura Municipal de Montezuma – Minas Gerais 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2019 

[RAZÃO SOCIAL] 

 
5.1.1. No caso da proponente apresentar propostas para mais de um item, estas poderão estar 
contidas em apenas um envelope nº 1 – Proposta Comercial, que deverá conter a designação dos 
itens. 
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5.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 
de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
Representante Legal ou pelo Procurador. 

5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os constantes do Item 7 
deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados. Os 
documentos apresentados no Credenciamento (item 4.2 do Edital) servirão para a Habilitação 
(item 7.2 do Edital). 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. A proposta comercial poderá ser por escrito, redigida, facultativamente, conforme o Anexo V - 
Modelo de Proposta Comercial e deverá conter os seguintes elementos: 

6.1.1. Razão Social, CNPJ, endereço completo com indicação de telefone e e-mail, e deverá ser 
assinada por Representante Legal ou Procurador devidamente estabelecido;  

6.1.2. Número do Pregão Presencial; 

6.1.3. Descrição sucinta do objeto ofertado, descrevendo na coluna correspondente o valor 
unitário para o fornecimento de cada objeto com numero máximo de duas casas decimais após a 
vírgula (0,00) e o valor total estimado de cada item, valor este conhecido multiplicando os valores 
constantes na coluna de quantidade de cada item, pelo preço unitário, conforme descrito no 
quadro do anexo I – Termo de Referência, e deverá constar ainda o valor global da proposta, 
descrito em algarismo e por extenso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ainda a 
proposta ser datada e devidamente assinada pelo signatário da proponente/licitante, na ultima 
folha e rubricando as demais, sob pena de desclassificação da proposta; 

6.1.4. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 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; 

6.1.5. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta dias), a contar da data da sua 
emissão, conforme prescreve o art. 6° da lei 10.520/02 e em observância ao prescrito no § 3° do 
art. 64 da Lei 8.666/93. 

6.1.5.1. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será considerada 
como de 60 (sessenta dias). 

6.1.6. Fica vedada à proponente licitante qualquer indexação de preços por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação dos custos. 

6.1.7. No entanto, nos produtos que tiver oscilação de preços em decorrência de situação atípica 
de entre safra, os mesmos poderão ser revisto somente depois de decorrido o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias da celebração da Ata de Registro de Preços;  

6.1.8. Reserva-se ainda ao Município em busca do princípio da economicidade o direito de rever 
os preços trimestralmente ao longo do período de vigência da futura Ata de Registro de Preços e 
adequar aos novos valores praticados no mercado local. 

6.1.9. Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexo. 

6.2. Não serão admitidas cotações para quantidades inferiores à previsão contida neste Edital. 

6.3. A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 

7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias simples 
acompanhadas do original, os quais dizem respeito a: 

7.1.1. O instrumento convocatório em epigrafe é a lei interna do presente procedimento licitatória, 
para tanto os documentos abaixo perquiridos são indispensáveis sob pena de inabilitação. 

7.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28): 

a) Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual; 

b) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades pôr ações, acompanhado de documentos de 
eleição dos membros da Diretoria; 

d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício; 

e) 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; 

7.2.1. Os documentos relacionados no subitem 7.2 letras: “a, b, c, d” não precisarão 
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no 
credenciamento do Pregão, conforme item 4.2.1. 

7.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (Art. 29): 

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na Portaria 
MF 358, de 5 de setembro de 2014); 

e) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Estadual e 
municipal do domicílio ou sede do Licitante; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT); 

g) Alvará de localização e funcionamento emitido pelo município sede da licitante; 

h) Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa em virtude de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). 

Observação>  

1. As certidões exigidas nas alíneas “c, d, e, f” deverão possuir o prazo de validade mínimo o dia 
da abertura do certame, devendo a futura detentora da Ata de Registro de Preços reapresentarem 
novas certidões no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

2. De acordo com o art. 43 da LC nº 123/2006 e o art. 4º do Dec. n.º 6.204/2007, em se tratando a 
licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todas as 
certidões solicitadas nas alíneas “c, d, e, f” mesmo estando vencidas e havendo alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da data do primeiro dia útil do julgamento do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
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Pregoeiro do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. 

3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento convocatório/edital 
no anexo I – Termo de Referência e no anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços, 
sendo facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura ver sua documentação avaliada desde que este concorde em praticar os mesmos 
preços da licitante declarada vencedora ou em busca do interesse publica propor a revogação 
deste Pregão. 

7.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÀO TÉCNICA-(Art. 30): 

7.4.1. Prova de vinculo do profissional com o curso de formação brigadista e combate a 
incêndio, sendo que a comprovação do vínculo poderá ser comprovada mediante contrato 
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho; 

7.4.2. Atestado de capacidade técnica emitido em nome da empresa que prestou serviços de 
segurança em eventos emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado. 

7.5. DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA (Art. 31) 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede ou domicilio da proponente licitante, emitida com data de no máximo 90 (Noventa) dias a 
contar da data da abertura do certame. 
 
7.6. DECLARAÇÕES DIVERSAS 

a) Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e Seus 
Anexos, conforme modelo do Anexo III, esta declaração deverá ser entregue diretamente o 
Pregoeiro do Município, no ato do credenciamento, sob pena de impedimento para participar na 
licitação. 

b) Declaração de Compromisso e Idoneidade, conforme Anexo VI. Esta declaração deverá ser 
anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n°: 02 
(dois). 

c) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo do Anexo VII; devendo esta declaração ser anexada junto com a 
documentação de habilitação envelope n° 02 (dois). 

Observações: 

1. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação 
da proponente/licitante.  

2. É facultada aos proponentes licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos 
neste edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de 
Montezuma - MG, com habilidade no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o 
qual deverá ser apresentado acompanhado das certidões relacionados no subitem 7.3 alíneas “c, 
d, e, f, g”, acompanhados da Declaração de Compromisso e Idoneidade para participar na 
licitação, espelhando no que couber no modelo no anexo VI. 

3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

8. DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. Do Credenciamento: 
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8.1.1. Os interessados em participar do presente certame deverão estar no horário e local, 
indicados no preâmbulo deste edital. Será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados presentes. 

8.1.2. Durante a análise dos documentos descritos no item 4.2, o Pregoeiro realizará consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Corregedoria Geral da União 
(CGU), através do endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/; 

8.1.2.1. A consulta terá por finalidade a apuração quanto à eventual existência de Declaração de 
Inidoneidade e/ou proibição em contratar com a Administração Pública, relativa à licitante 
interessada em participar do certame; 

8.1.2.2. A licitante que tiver sido declarada inidônea e/ou proibida de licitar com a Administração 
Pública ou que tiver sofrido sanções de Suspensão e/ou Impedimento por parte do Município de 
Montezuma - MG não será credenciada. 

8.1.3. Após os respectivos credenciamentos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão o 
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e em envelopes separados, a Proposta Comercial 
e os Documentos de Habilitação. 

8.2. Fase de Classificação: 

8.2.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1.1. Cujo objeto não atenda as especificações técnicas e demais características; 

8.2.1.2. Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais Licitantes; 

8.2.2. Não haverá desclassificação por pequenos erros formais, quando não implicar na mudança 
do que se pretende adquirir nem no valor ofertado. 

8.3. Fase de Lances: 

8.3.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

8.3.1.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

8.3.1.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) 
propostas. 

8.3.1.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de Licitantes, e será observado o Art 3º, §2º. da Lei 8.666/93. 
Finalmente, na persistência do empate, será decidida, por meio de sorteio, a ordem de cada 
proposta na fase de lances; 

8.3.1.4. A Licitante sorteada 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. 

8.3.2. Para efeito de seleção será considerado o Valor Total do Item. 

8.3.3. O Pregoeiro 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. 

8.3.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

8.3.5. O critério do Pregoeiro será estabelecido um valor de redução mínima entre lances, o qual 
poderá ser modificado no transcorrer da sessão. 
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8.3.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances, restando apenas o participante detentor do menor lance.  

8.3.7. Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão 
classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado. 

8.4. Exequibilidade de Preços 

8.4.1. Nos casos em que o Pregoeiro julgue necessário, poderá ser exigida apresentação de 
planilha de custos demonstrando a exequibilidade da proposta apresentada no certame. 

8.5. Negociação 

8.5.1. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à 
redução do preço; 

8.5.2. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, decidindo 
motivadamente a respeito; 

8.5.3. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Município de 
Montezuma - MG, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 

8.6. Fase de Habilitação e Recurso 

8.6.1. Encerrada a fase de classificação, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação da proposta melhor classificada. 

8.6.2. 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 verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

8.6.3. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

8.6.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos 
documentos apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada vista 
aos autos após a verificação, a todos os interessados. 

8.6.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante 
será habilitada e declarada provisoriamente vencedora do certame. 

8.6.6. Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente de menor preço, retornando-se aos subitens 8.4.1 e seguintes, sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarada vencedora. 

8.6.7. Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas 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. 

8.6.8. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia ao 
direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

8.6.9. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente. 
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8.6.10. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6.11. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.6.12. Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos. 

8.6.13. As Licitantes deverão acompanhar no Diário Oficial do Município - DOM e Diário Oficial de 
Minas Gerais - DOE os resultados do certame. 

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. Homologado o certame, a(s) vencedora(s) será (ao) convocada(s) por qualquer meio hábil 
que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-se inclusive os meios 
eletrônicos: e-mail, fac-símile entre outros, visando a entrega da Proposta Comercial adequada ao 
lance vencedor e a assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme Anexo VIII - Minuta de 
Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da 
notificação, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei n° 8.666/93. 

9.1.1. Não haverá obrigatoriedade de a Administração contratar, podendo, inclusive, realizar outro 
procedimento licitatório para aquisição do mesmo objeto, respeitando-se a preferência ao 
beneficiário do registro, em igualdade de condições, nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93. 

9.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

9.3. Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços 

9.3.1. Haverá o cancelamento automático da Ata de Registro de Preços nos seguintes casos: 

9.3.1.1. Por decurso do prazo de vigência; 

9.3.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados; ou. 

9.3.1.3. Pelo Município de Montezuma - MG, quando caracterizado o interesse público. 

9.3.2. Haverá o cancelamento do registro do fornecedor, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

9.3.2.1. O pedido, quando o fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 
da Ata de Registro de Preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;  

9.3.2.2. Pela Administração, unilateralmente, quando: 

9.3.2.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

9.3.2.2.2. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
procedimento licitatório; 

9.3.2.2.3. Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 

9.3.2.2.4. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

9.3.2.2.5. Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

10. DO CONTRATO 

10.1. Poderão ser firmados contratos entre o município de Montezuma-MG, e a empresa 
vencedora, conforme (Anexo IX - Minuta Contratual) 
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10.2. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax 
ou correio eletrônico. 

10.3. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora 
que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste 
Edital e Anexo. 

10.4. A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º dia útil 
do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, a 
expensas do CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93. 

10.5. O prazo de vigência do futuro e eventual contrato terão vigência a partir da sua assinatura 
até o final do exercício financeiro, e poderá ser prorrogado a critério e conveniência do município e 
de acordo com o art. 57, § 1° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

10.6. O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do presente 
Pregão até 25% (Vinte e Cinco por cento), conforme preceitua o parágrafo 1º Art. 65 da lei 
8.666/93. 

10.7. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos 
artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.8. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei n.º 8.666/93. 

11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. Os seguranças, objeto desta licitação, deverão prestar os serviços na data e horário 
marcado na Ordem de Fornecimento; 

11.2. Constatadas irregularidades no objeto, A DENTETORA da Ata de Registro de Preços 
poderá: 

11.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

11.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

11.2.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento 
integral da quantidade e das especificações constantes neste instrumento convocatório/ edital.  

11.2.4. A detentora reserva-se o direito de não aceitar a prestação dos serviços em desacordo 
com o previsto neste instrumento convocatório e seus anexos, podendo cancelar a Ata de 
Registro de Preços; 
 
12. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
 
12.1. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação 
será a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, observado o artigo 67, da Lei Federal 
8.666/93. 

12.2. Na ocorrência de atrasos na prestação dos serviços, a Prefeitura poderá aplicar as 
penalidades previstas neste Edital, e na Minuta do Contrato que é parte integrante deste 
documento. 

13. DO PAGAMENTO 
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13.1. A Detentora deverá emitir nota fiscal, após a realização do evento com vencimento contra 
apresentação. 

13.2. Recebido definitivamente os serviços, o Município de Montezuma - MG efetuará o 
pagamento até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, após a prestação total dos serviços, 
constantes na Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras da 
Contratante.  

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade 
de débito da empresa Vencedora perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o Município de Montezuma - MG 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. 

14.1.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor será 
notificado para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar. 

14.2. Quando a Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1 ou se recusar, injustificadamente, a 
assinar a Ata de Registro de Preços, será convocado outra Licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar a Ata, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação da seguinte 
sanção: 

14.2.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total negociado na Sessão Pública, 
com possibilidade de cumulação com a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

14.2.2. Por recusa injustificada entende-se tanto a negativa formal sem justificativa da Vencedora 
em proceder aos atos previstos por este Edital, como também a omissão em relação às 
convocações feitas pela Administração. 

14.2.3. Para convocação de outra licitante, será realizada nova sessão em prazo não inferior a 3 
(três) dias úteis, contados da divulgação do aviso. 

14.2.3.1. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município - DOM e 
Diário Oficial de Minas Gerais - DOE; e as Licitantes serão avisadas por e-mail ou Cartas 
Registradas. 

14.2.3.2. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do 
subitem 8.4.1 em diante. 

14.3. 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.  

14.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar às 
Licitantes Credenciadas o prazo de 08 (oito) dias úteis para uma nova sessão para apresentação 
de novas propostas escoimadas das causas que geraram a situação. 

14.5. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada a assinatura às Licitantes 
presentes. 

14.5.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata. 
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14.6. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como 
todas as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada rubrica às 
Licitantes presentes. 

14.7. Eventual assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação será divulgada 
no Diário Oficial do Município - DOM e Diário Oficial de Minas Gerais - DOE. 

14.8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais Licitantes ficarão à 
disposição para retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame, mediante 
solicitação escrita. Após o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da data do certame, 
serão destruídos sem quaisquer formalidades. 

14.9. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

14.9.1. A petição será dirigida ao Pregoeiro que responderá em até 24 (vinte e quatro) horas após 
o recebimento; 

14.9.2. Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato 
convocatório, o Pregoeiro encaminhará a Autoridade Competente; que decidirá até o prazo de 01 
(um) dia útil antes da abertura da Sessão; 

14.9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 

14.9.4. Os questionamentos poderão ser formulados via e-mail, através do endereço eletrônico 
licitacao@montezuma.mg.gov.br, sendo que as respostas serão publicadas diretamente no Diário 
Oficial do Município - DOM e Diário Oficial de Minas Gerais - DOE, para conhecimento de todos 
os interessados. 

14.9.5. Os recursos poderão ser formulados através de uma das opções abaixo: 

14.9.5.1. Via Protocolo da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG – no endereço e horários 
citado no preâmbulo deste edital.  

14.9.5.2. Via Fax – (38) 3825-1104 – nesta opção, os originais deverão ser entregues na sede da 
Prefeitura Municipal de Montezuma - MG, no prazo de até 24h após o envio. -Via Correio – envio 
através de carta registrada. 

14.10. As Licitantes devem acompanhar diariamente o Diário Oficial do Município - DOM e Diário 
Oficial de Minas Gerais - DOE, para verificação de comunicados, erratas e demais informações. 

14.11. Para contagem de prazos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em 
dia sem expediente na Prefeitura Municipal de Montezuma - MG. 

14.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade 
Competente. 

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

14.13.1. Anexo I – Termo de Referência 

14.13.2. Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento 

12.13.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento 
Convocatório/Edital e Seus Anexos 

14.13.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

14.13.5. Anexo V - Modelo de Proposta Comercial 

14.13.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Compromisso e Idoneidade 

14.13.7. Anexo VII - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII Do Art. 7º da Constituição 
Federal 
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14.13.8. Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 

14.13.9. Anexo IX - Minuta Contratual 

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas - MG. 

 
Montezuma - MG, 19 de Junho de 2019. 

 
 
 

. 
 

Dailton Araújo Morais Sá 
Pregoeiro do Município 

Portaria nº: 018/2019, de 11.02.2019. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

DA JUSTIFICATIVA: Considerando as tradicionais festividades comemorativas do Município de 
Montezuma/MG, considerando a necessidade de disponibilizar segurança à população 
entretenimento da população, justifica-se a contratação de serviços de terceiros para prestação de 
serviços de mão de obra de segurança desarmada para auxiliar a policia militar e civil durante o 
tradicional evento, conforme detalhado no termo de referencia. 
 

SINTESE DO OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa objetivando “registro de preços para 
futura e eventual contratação de (MEI, ME, EPP) para prestação de serviços de segurança 
uniformizados e desarmados para o município de Montezuma, para auxiliar a policia militar e civil 
na manutenção da ordem durante a realização das festividades do Município de Montezuma,  
conforme detalhado no termo de referência, através recurso próprio do Município, em atendimento 
à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura”. 
 

1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÕES UND QTDE 
VLR MÉDIO 

ESTIMADO UNIT.  
VLR ESTIMADO 

TOTAL 

001 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA - SEGURANÇA 
PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS 
UNIFORMIZADOS, DESARMADOS, PARA ATENDER 
EVENTOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, 
VISANDO A ORDEM, A PAZ SOCIAL E A 
SEGURANÇA DO PÚBLICO PARTICIPANTE DOS 
EVENTOS EM APOIO A POLICIA MILITAR E CÍVIL. A 
PREVISÃO DE EMPREGO DOS PROFISSIONAIS 
SERÁ CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA 
PELA ADMINISTRAÇÃO; AS DESPESAS 
DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DOS 
REFERIDOS PROFISSIONAIS OCORRERÃO POR 
CONTA DA CONTRATADA, COMO TRANSPORTE, 
HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO ETC. 

 

DIÁRIA 

 

180,00 
208,33 37.499,99 

VALOR TOTAL R$ 37.499,99 

 2. DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.  O município de Montezuma - MG efetuará o pagamento até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente; 

3. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

3.1 As despesas para a contratação dos serviços serão suportadas pela seguinte dotação 
orçamentária: Dotação Orçamentária:  
 
FICHA ATIVIDADE DESCRIÇÃO FONTE 

636 09.02.01.27.695.0027.2128.33903900 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo 100 

4. DA VIGÊNCIA 

4.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
sua respectiva assinatura. 

4.2. O futuro e eventual CONTRATO terão vigência a partir da sua assinatura até o final do 
exercício financeiro; 
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da futura contratação, tais como custo com 
mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, transporte, alimentação e hospedagem que se 
fizerem necessárias para a prestação dos serviços objeto desta licitação, conforme descritos no 
quadro acima, serão por conta e risco da futura Contratada, isentando o Contratante de 
quaisquer despesas adicionais. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

6.1. Constituir servidor na qualidade de fiscal para acompanhar a prestação dos serviços objeto 

desta licitação. 

6.2. Notificar, formalmente à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na prestação dos 
serviços, objetivando providencias corretivas em tempo hábil. 

6.3. Providenciar o pagamento no prazo avençado no futuro contrato administrativo. 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. A futura Contratada deverá prestar os serviços de mão de obra de segurança desarmada 
para auxiliar na manutenção da ordem durante os eventos do Município, em observância às 
normas de segurança e em observância ao circunstanciado no instrumento convocatório/edital e 
seus anexos, bem como em observância ainda aos ditames da Lei Federal de Licitação n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, durante o período comemorativo do Município de Montezuma. 

7.2. A Contratada deverá orientar a todos profissionais contratados para a prestação dos serviços 
de segurança desarmada para tratar com urbanidade a população, em conformidade com os 
quantitativos e horários  requisitados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

7.3. A futura Contratada deverá avocar para si todas as despesas diretas e indiretas decorrentes 
da futura contratação, tais como custas como mão de obra, acrescida dos respectivos encargos 
sociais e trabalhistas, alimentação, hospedagem, transporte, seguros e outras que se fizerem 
necessárias, isentando o Município de qualquer despesa adicional. 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

8.1. A licitante vencedora que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se 
recusar injustificadamente a celebrar o contrato, dentro de cinco dias a contar da notificação da 
Administração, falhar no cumprimento do contrato, comportar-se de modo inidôneo, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se às penalidades descritas no instrumento 
convocatório/Pregão Presencial, em conformidade com o que prescreve a Lei Federal de Licitação 
n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

8.2. Este termo de referencia faz parte integrante do instrumento convocatório/edital e da minuta 
do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
 

Montezuma - MG, 19 de Junho de 2019. 

 

 
 

Dailton Araújo Morais Sá 
Pregoeiro do Município 

Portaria nº: 018/2019, de 11.02.2019. 
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
Pelo presente instrumento, a empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ, sito 
na [ENDEREÇO COMPLETO], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e 
constitui como bastante procurador, o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito no CPF [Nº do 
CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO], ao qual OUTORGA 
AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL - 
SRP nº 022/2019 da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG, podendo, inclusive, formular 
lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de 
recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e assinar declarações, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 
 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 
 

 

 

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante 
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente o Pregoeiro do Município, no 
ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e poderá ser 
substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha reconhecimento de firma 
do cedente.  
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS 

 
PROCESSO LICITATORIO Nº: 030/2019 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 022/2019 

 
D E C L A R A Ç Ã O  

 
Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em 
nome da empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 “Declara” 
que: 

 
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 030/2019 – Pregão 
Presencial - SRP n °: 022/2019, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da 
empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos 
declará-los caso venha a ocorrer durante a execução da futura Ata de Registro de Preços, caso a 
mesma seja declarada vencedora do certame;  
 
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada 
são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta 
Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e 
trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 
 
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro 
do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente 
da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG; 
 
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em 
decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;  
 
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal. 

 
 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 

 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 

Nome do signatário 
CPF n°: >>> 

 
 

Observações: 1. Esta declaração deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante, 
diretamente o Pregoeiro do Município no ato do credenciamento, sob pena de inabilitação.  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2019 
 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], por intermédio do seu representante o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito 
no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO] legal 
abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa/empresa de pequeno 
porte nos termos da legislação vigente. 
 

 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
(nome/cargo/assinatura) 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o 
credenciamento e fora dos envelopes de proposta e habilitação. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
[Endereço completo com indicação de telefone e e-mail] 
 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2019 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, 
ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS E 
DESARMADOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR UNITÁRIO SUBTOTAL 

 
 (CONFORME ARQUIVO ANEXO) 

 
VALOR TOTAL = R$ _________,(_________________) (Valor por extenso) 

 

 Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 

 Prazo de entrega: conforme edital. 
 

 Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexo.  
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 

_________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal ou procurador) 

 
NOME: _____________________________________________________ 
QUALIFICAÇÃO (cargo): ______________________________________ 
RG: ____________________________ CPF: ______________________ 
 
 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada dentro do 
envelope PROPOSTA COMERCIAL. 
 

FAVOR PREENCHER NO ARQUIVO EM ANEXO SOMENTE A COLUNA DE VALOR UNITÁRIO 
E A COLUNA DE MARCA, E OS DADOS DA EMPRESA. O MESMO PODERÁ SER SALVO EM 
PENDRIVE OU CD, E APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA IMPRESSA. 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], através do seu signatário/representante legal o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; 
inscrito no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], abaixo assinado, “Declara” que não 
está sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar” com a Administração 
Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto 
à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica financeira. Não 
obstante, “Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode 
acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 
 
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
Assinatura do Declarante 

 
 
Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação habilitação e 
enfeixado no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente licitante. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2019 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 022/2019  

 
DECLARAÇÃO 

 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., por intermédio de seu 
representante o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz . 

 
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 

 
 
 

(Assinatura representante legal) 
 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser 
anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02), sob pena de 
inabilitação 
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº       /2019 
PROCESSO Nº 030/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

 
Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTEZUMA-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situado na 
Praça José Batista, 1000 – Centro – Montezuma – MG, inscrito nº 
CNPJ/MF sob nº 25.223.983/0001-56, neste ato, representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa Soares, titular da Cédula de 
Identidade RG nº MG-5.128.132 SSP – MG, CPF nº 822.901.646-15 
doravante denominado apenas por GERENCIADOR DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS e a empresa xxxxxxxx, inscrita nº CNPJ nº 
xxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo 
Sr. Xxxxxxx, Representante Legal, brasileiro, casado,   xxxxxx SSP/xx, 
CPF/MF n.º xxxxxxx, doravante denominada apenas por DENTENTORA, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, pela 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 de1993, 
com alterações posteriores e da Lei Complementar n° 123 de 14 de 
dezembro de 2006, e demais condições do Edital que integram este 
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se 
seguem. 

 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME, EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA conforme 
especificações constantes dos Anexos I, que passa a ser parte integrante desta Ata, para todos 
os efeitos.  

 
2. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. Os preços e as especificações registradas na presente Ata de Registro de Preços a serem 
praticados pelo Fornecedor: [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na 
[ENDEREÇO COMPLETO], observando-se a ordem de classificação obtida nº certame licitatório, 
durante o prazo de vigência desta ATA são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR UNIT. SUBTOTAL MARCA 

 
2.2. O valor total estimado dos itens durante a vigência desta ARP é de R$ xxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).  

2.3. As quantidades indicadas nos itens acima correspondem ao número estimado de 
aquisições durante a vigência desta Ata.  

2.4. Nos preços registrados estão incluídos, 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. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Montezuma - MG. 

4. DOS VALORES ESTIMADOS PARA CONTRATAÇÃO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços serão atendidas 
através das Dotações Orçamentárias: 

FICHA ATIVIDADE DESCRIÇÃO FONTE 

636 09.02.01.27.695.0027.2128.33903900 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo 100 

5. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços de segurança uniformizados e desarmados, objeto desta licitação, deverão 
prestar os serviços na data e horário marcado na Ordem de Fornecimento; 

5.2. Constatadas irregularidades no objeto, A DENTETORA da Ata de Registro de Preços poderá: 

11.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

5.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

5.2.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral 
da quantidade e das especificações constantes neste instrumento convocatório/ edital.  

5.2.4. A detentora reserva-se o direito de não aceitar a prestação dos serviços em desacordo com 
o previsto neste instrumento convocatório e seus anexos, podendo cancelar a Ata de Registro de 
Preços; 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. A Detentora deverá emitir nota fiscal, no ultimo dia útil do mês respectivo dos fornecimentos, 
seguindo na integra os quantitativos e descrição dos na Autorização de Fornecimento expedida 
pelo Departamento de Compras da Contratante. 

6.2. O município de Montezuma - MG efetuará o pagamento até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente; 

6.3. Havendo atraso nos pagamentos por parte do Contratante, sobre a quantia devida incidirá 
correção monetária nos termos da Lei, calculados pro rata temporis em relação ao atraso 
verificado.  

6.4. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e 
contribuições sociais, conforme as Legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir 
expressas na Nota Fiscal. 
 
7. DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

7.1. Quando houver variação de preços de modo que o preço registrado seja superior ao 
verificado no mercado, a Prefeitura Municipal de Montezuma - MG tomará as seguintes 
providências:  

a) convocará a fornecedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, a fornecedora será liberada do compromisso assumido;  

c) convocará as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.  

7.2. Quaisquer tributos ou encargos criados, extintos, ou, ainda, majorados ou diminuídos, bem 
como a superveniência de disposições legais, após a data de apresentação da proposta, de 
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comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso.  

7.3. Havendo solicitação da fornecedora para alteração dos preços registrados para maior valor, a 
Prefeitura Municipal de Montezuma - MG tomará as seguintes providências:  

a) Fará consulta de preços ao mercado para verificar se estes realmente sofreram acréscimos;  

b) Convocará a fornecedora visando à negociação dos preços dentro de valores que sejam 
vantajosos para a Prefeitura Municipal de Montezuma - MG;  

c) Frustrada a negociação, a fornecedora será liberada do compromisso assumido; 

d) Convocarão as demais fornecedoras participantes da licitação visando igual oportunidade de 
negociação.  

7.4. As disposições dos itens anteriores visam manter o equilíbrio econômico-financeiro do 
ajustado entre a Prefeitura Municipal de Montezuma - MG e a fornecedora.  

7.5. É de responsabilidade da fornecedora a apresentação a Prefeitura Municipal de Montezuma - 
MG da documentação necessária à comprovação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro e, 
portanto, da necessidade de alteração dos preços registrados.  

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8.1. A fornecedora terá seu registro cancelado quando:  

a) Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;  

b) Negar-se a assinar esta Ata de Registro de Preços e/ou a deixar de entregar os itens da 
respectiva ordem de fornecimento, sem justificativa aceitável;  

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e.  

d) Tiver presentes razões de interesse público.  

8.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente desta Prefeitura 
Municipal de Montezuma - MG.  

8.3. A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto, decorrente de caso fortuito 
ou de força maior devidamente comprovada. 

9. DAS SANÇÕES 

9.1. Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
serão cominadas as seguintes penas, podendo haver aplicação cumulativa de sanções.  

9.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Detentora as seguintes sanções:  

9.2.1. Multa de 0,0667% (seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor adjudicado (aplicação do divisor doze sobre o valor total 
adjudicado), limitada a 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido para entrega do objeto; após o 
que será considerado, o atraso, como inexecução contratual; 

9.2.2. Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços, 
calculada sobre o valor total adjudicado, com a possibilidade de cumulação com a pena de 
suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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9.2.3. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços, 
calculada sobre o valor total da adjudicação, com a possibilidade de cumulação com a pena de 
declaração de inidoneidade, e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida 
a devida reabilitação; 

9.2.4. Estas penalidades não impedem a aplicação, isolada ou cumulada, do disposto no art. 7º da 
Lei 10.520/02;  

9.2.5. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido da Ata de Registro de Preços, 
exceto a prevista no caso de inexecução total;  

9.3. As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla 
defesa;  

9.4. As multas cominadas antes do pagamento devido à Detentora serão compensadas; 

9.5. As multas cominadas após o pagamento deverão ser pagas em 5 (cinco) dias após a 
notificação, através de boleto bancário a ser enviado à Detentora, sob pena de inscrição em 
dívida ativa. 

10. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

10.1. A Lei Federal 8.666/93 e o Decreto 3.931/2001, com suas alterações posteriores, regerão as 
hipóteses não previstas nesta Ata de Registro de Preços; 

10.2. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas da presente Ata de Registro 
de Preços, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio dos postulados que norteiam o Direito 
Administrativo e as suas leis de regência, assim como da Legislação Civil, no que couber. 

11. DA VIGÊNCIA 

11.1 A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, de 
____/____/______ a ____/____/______ 

 
12. DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas - MG, para dirimir qualquer duvida ou 
conflito acerca do presente instrumento convocatório/edital, sob renuncia de qualquer outra por 
melhor condições que venha oferecer. 
 

Prefeitura Municipal de Montezuma/MG, __ de ______________de _____. 
 

 
 

Fabiano Costa Soares                                             Nome>................... 
Prefeito Municipal                                                    Empresa>........ 
CONTRATANTE                                                      DETENTORA 

 
Testemunhas: 
 
1.................................................................................................................... 
CPF:   
 
2................................................................................................................... 
CPF: 
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ANEXO IX – MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MÃO DE OBRA DE SEGURANÇA DESARMADA 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 030/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019 
 

 
PREÂMBULO 

 
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE 
MONTEZUMA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
25.223.983/0001-56, sediado na Praça José Batista, 1000 – Centro – CEP: 39547-000– 
Montezuma – MG, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa Soares, 
Carteira de identidade nº MG – 5.128.132 – SSP/MG, CPF nº 822.901.646-15 doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a e a empresa............................., estabelecida à  
............................, inscrita no CNPJ sob o n.º ........................, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) ..........................., inscrito (a) no CPF 
sob o n.º .........................., portador (a) da Carteira de Identidade de n.º ...................., firmam o 
presente contrato administrativo, decorrente do Pregão Presencial nº 022/2019, regendo-se o 
presente instrumento pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em 
conformidade com o Processo Licitatório nº 030/2019, mediante as condições e cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato administrativo cuida-se da “registro de preços para futura e eventual 
contratação de (mei, me, epp) para prestação de serviços de segurança uniformizados e 
desarmados para o município de montezuma, conforme detalhado no termo de referência, através 
recurso próprio do Município, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura”, em observância ao teor do instrumento convocatório/edital, e de acordo com a 
proposta comercial de preços e de acordo ainda com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, instrumentos estes que fazem parte integrante do presente contrato 
administrativo, para todos os efeitos legais e de direitos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.  Dos preços 

2.1.1. O Contratante pagará à Contratada, o valor global de R$ ........(.................) pela prestação 
dos serviços descritos na clausula primeira. 

2.1.2. O valor descrito no subitem 2.1.1., inclui ainda todas as despesas diretas e indiretas, tais 
como custo com mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, transporte, hospedagem, 
alimentação e demais custos que se fizerem necessários, de forma a constituir única e total contra 
prestação dos serviços objeto da presente contratação. 

2.2. Do Pagamento 

2.2.1. O pagamento do valor global decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado será realizado pela Tesouraria do Município através deposito bancário ou TED em nome 
da Contratada no prazo avençado, mediante nota fiscal devidamente empenhada e 
acompanhada das respectivas guias de recolhimento do fisco federal sob pena de retenção dos 
encargos em conformidade com a instrução normativa RFB 971/09. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA NOTA FISCAL 

 
3.1. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada, contra a Prefeitura Municipal de 
MONTEZUMA - MG, descrevendo no dorso da mesma o número do processo licitatório, e do 
pregão presencial em tela, e quando couber, descrevendo de forma resumida os serviços desta 
contratação e o valor global da contratação.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1. Dos pagamentos devidos à Contratada, serão descontados os valores de multa ou eventuais 
débitos daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, 
sem obrigatoriedade de prévio aviso. 

4.2.  Serão descontados ainda todos os encargos de ISSQN devido ao Município por conta da 
prestação dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 

5.1. Não se aplica à presente contratação reajuste de preços por força da Lei Federal nº 
10.192/2001. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO 

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária. 
 
FICHA ATIVIDADE DESCRIÇÃO FONTE 

636 09.02.01.27.695.0027.2128.33903900 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo 100 

CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1. Este contrato administrativo terá vigência a partir da sua assinatura até o final do exercício 
financeiro a contar da data da sua assinatura objetivando resguardar os pagamentos e encerrar-
se-á no dia 31 de Dezembro de 2019. 

7.2. Este contrato administrativo poderá ter sua vigência prorrogada conforme estabelece o art. 57 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
8.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO 
 
9.1. Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, 
podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1. O regime de execução do presente contrato é “por Item” em conformidade com o art. 6º da 
Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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11.1. O Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei 
nº 8.666/93. 

11.2. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, através servidor devidamente 
credenciado pelo Contratante. 

11.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos 
serviços de segurança desarmada, diligenciando nos casos que exigem providências de 
substituição de eventual profissional que por ventura declinar na prestação dos serviços. 

11.4. Providenciar os pagamentos à Contratada no prazo avençado na cláusula segunda deste 
instrumento contratual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
12.1. A futura Contratada deverá prestar os serviços objeto da presente licitação, com 
pontualidade e qualidade, e em observância ao circunstanciado no instrumento convocatório/edital 
e seus anexos, bem como em observância ainda aos ditames da Lei Federal de Licitação n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1.993. 

12.2. A Contratada deverá disponibilizar ao Contratante toda a mão de obra devidamente 
desarmada em conformidade com o requisitado diariamente pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  

12.3. A futura Contratada deverá avocar para si todas as despesas diretas e indiretas decorrentes 
da futura contratação, tais como custas como mão de obra, acrescida dos respectivos encargos 
sociais e trabalhistas, alimentação, hospedagem, transporte, seguros e outras que se fizerem 
necessárias, isentando o Município de qualquer despesa adicional. 

12.4. avocar para si a reparação de todo e quaisquer prejuízos acarretados ao Contratante e a 
Terceiros decorrentes de eventuais fatos supervenientes em detrimento da prestação dos 
serviços, objeto da futura contratação. 

12.5. Orientar seus profissionais para tratar com urbanidade toda a população durante a 
realização dos eventos festivos; 

12.6. Cumprir com rigor toda a programação elaborada e disponibilizada pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. 

12.7. Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a Contratada é a única e 
exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, em 
decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus para a Administração; 

12.8. Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, objeto de contrato, em conformidade 
com o que prescreve o § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93,  

12.9. Fica vedada ainda a negociação de títulos emitidas contra o Município de Montezuma-MG, 

objeto da contratação em face da presente licitação. 

12.10. Na ocorrência de aplicação à futura contratada de multas pecuniárias, a mesma deverá 
recolher os respectivos encargos aos cofres públicos do Município no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação, sob pena de lançamento em divida ativa e aplicações de demais 
penalidades legais conforme descrito na minuta do contrato administrativo. 

12.11 a futura contratada no ato da emissão na nota fiscal deverá mencionar o mesmo numero do 
CNPJ indicado na proposta de preço e nos documentos de habilitação. 

12.12.  Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou 
culpa no cumprimento das avenças deste contrato administrativo que venha direta ou 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 25.223.983/0001-56 
PRAÇA JOSÉ BATISTA, 1000 – CENTRO – CEP 39.547-000 

 

 

Telefone: (38) 3825-1104 // e-mail: licitacao@Montezuma.mg.gov.br 
 

indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração ou a Terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
13.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido 
de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

13.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 
8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 
1º a 4º, da Lei citada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. A fiscalização sobre a execução dos serviços de mão de obra de segurança desarmada 
objeto da presente contratação, será exercida por um representante do Contratante, nos termos 
do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

14.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a co-responsabilidade do Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

14.3. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços e ou objetos 
que se considerados em desacordo com os termos da presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta contratação, 
principalmente no tocante a atrasos na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, 
o Contratante na pessoa de sua Autoridade Máxima Municipal poderá, garantida a prévia defesa, 
aplica à adjudicatária as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública na esfera Municipal, Estadual ou Federal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
conforme estabelece o art. 7º da Lei 10.520/02; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua 
reabilitação. 

d) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total deste contrato administrativo, no 
caso da contratada não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de 
força maior definido em Lei, e reconhecido pela Autoridade Máxima Municipal. 

15.2. A sanção de advertência de que trata o subitem 15.1, alínea “a” poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 
observados na execução deste contrato administrativo; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do 
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

15.3. O valor das multas referidas na alínea “d” do subitem 15.1 poderão ser descontados de 
qualquer fatura ou crédito existente ou lançamento em divida ativa com pagamento a ser efetuado 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação, sob pena de lançamento em divida 
ativa sujeita a cobrança judicial. 
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15.4. A penalidade estabelecida nas alínea “a, b, c” do subitem 15.1, será da competência 
exclusiva da Autoridade Máxima Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1.  Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, 
com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente 
instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 
 
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de rio Pardo Minas/MG, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução deste Contrato Administrativo, sob renuncia de qualquer outro. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 
 
         Prefeitura Municipal de Montezuma/MG, _____ de ___________  de ______ 2019. 

 
 
Fabiano Costa Soares                                                        Nome>................... 
Prefeito Municipal                                                               Empresa>................ 
CONTRATANTE                                                                 CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1..............................................................................................................................   
CPF: 
 
 
2.............................................................................................................................. 
CPF: 


