PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2016
Sistema de Registro de Preços nº 008/2016
processo licitatório nº 111/2016
OBJETO:
Registro formal de preços para futuras e eventuais contratações dos serviços de
combate e eliminação de insetos e roedores nas áreas internas e externas do Hospital Municipal e
do Centro de Estudos.
TIPO DE LICITAÇÃO:

Menor preço unitário

DATA DA REALIZAÇÃO:

08/12/2016 às 14h00
PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, através do Setor de Compras e Licitações, sito na
Praça Cel. Hermógenes, n°. 60, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar, que fará
realizar licitação, na modalidade de Pregão Presencial – tipo menor preço unitário – através de
Sistema de Registro de Preços, objetivando o registro formal de preços para futuras e eventuais
contratações dos serviços de combate e eliminação de insetos e roedores nas áreas internas e
externas do Hospital Municipal e do Centro de Estudos; conforme especificações constantes no
Anexo I deste edital, que será regido pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, e nas condições
específicas estabelecidas nos Decretos Municipais nº. 308/2007 e 637/2011, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas nas Leis Federais n°s 8.666/1993, 123/2006 e
147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para a modalidade.
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 abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do presente Pregão será realizada dia 08 de dezembro de 2.016, às
14h00, na sala de reunião do paço municipal, localizada na Pç. Cel. Hermógenes, n.º 60, centro, em João
Pinheiro/MG; e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados na Portaria
nº 005/2015.
1 - DO OBJETO
1.1
- Constituí objeto do presente Pregão Presencial o registro formal de preços para futuras e
eventuais contratações dos serviços de combate e eliminação de insetos e roedores nas áreas internas
e externas do Hospital Municipal e do Centro de Estudos do Hospital, localizados na sede do
município; conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital (termo de referência).
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
2.2 - Em se tratando de ME (microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte), para que estas possam
usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº123/2006, deverão apresentar, juntamente com
os documentos de credenciamento, a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado sede
da empresa, comprovando o seu enquadramento no regime; e entregar declaração de que é microempresa
ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.
3 - DO CREDENCIAMENTO (documentos fora dos envelopes de nºs 01 e 02)
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) tratando-se de representante legal o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2 - O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
3.5 – O representante deverá apresentar, juntamente com o credenciamento, declaração de
cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
4.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois)
envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em suas partes externas a identificação
do licitante e os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG
PREGÃO PRESENCIAL N.° 080/2016 – SRP 008/2016
ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG
PREGÃO PRESENCIAL N.° 080/2016 – SRP 008/2016
ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta deverá ser apresentada datilografada ou digitada, respeitado o texto original, sem
emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador, neste caso, juntando-se a procuração; devendo conter:
5.1.1 – nome e número da licitação (Pregão Presencial nº 080/2016 – SRP 008/2016);
5.1.2 - razão social do licitante, endereço completo de sua sede, nº do CNPJ e da inscrição estadual,
fone/fax/e-mail;
5.1.3 – nº do item, quantidade, unidade, serviço (conforme especificações estabelecidas no Anexo I deste
edital), preços - unitário e total, prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), local, data e
assinatura do representante legal;
5.1.3.1 – o preço unitário, fixo e irreajustável, expresso em moeda nacional corrente com, no máximo, 03
dígitos após a vírgula; correndo por conta do adjudicatário as despesas decorrentes de fretes, cargas,
descargas, seguros, mão de obra, encargos sociais, previdenciários e demais encargos pertinentes.
5.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo
permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.
5.3 - Apresentando a proposta o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas
e condições do presente Edital.
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6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo à sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
6.1.3 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
6.2 - REGULARIDADE FISCAL
6.2.1 - Certidão negativa de débitos com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e INSS;
6.2.2 - Certidão negativa de débitos com Fazenda Estadual da sede do licitante;
6.2.3 - Certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal da sede do licitante;
6.2.4 - Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6.2.5 - Certidão negativa de débitos Trabalhistas (CNDT).
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da proposta.
6.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.4.1 - Alvará de licença para localização e funcionamento – expedido pela Prefeitura do município sede
da proponente;
6.4.2 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional competente, para
serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, desratização e similares;
6.4.3 - Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções relativas
às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que acompanhará e se
responsabilizará pelos serviços prestados durante todo o período da contratação;
6.4.4 - Certidão de registro do Responsável Técnico no Conselho Regional competente na qual conste
atestado de responsabilidade técnica em serviço de controle de vetores e pragas com características
pertinentes e compatíveis com as exigidas no Termo de Referência; de acordo com a Resolução - RDC nº
18, de 29 de fevereiro de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados para o
exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas os
seguintes profissionais: biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico,
farmacêutico, médico-veterinário e químico.
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES:
6.5.1. Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
que não emprega menor de dezesseis anos (modelo Anexo II).
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso informatizado
obtido via Internet, sujeito a consulta para confirmação de sua autenticidade;
6.6.2 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia produzida por qualquer processo
de reprodução, autenticada por cartório competente;
6.6.3 - As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio, nos
termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93 com suas alterações, no ato de abertura do envelope respectivo,
desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos
devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
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iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de
10 (dez) minutos.
7.2 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
7.2.1 - 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.
7.3 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.4.1 - Para efeito de seleção serão consideradas classificadas as propostas com os menores preços
unitários.
7.5 - 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, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.5.1 - 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.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores às propostas de
menores preços, observadas as reduções mínimas, entre os lances, de R$ 10,00 (dez reais); o Pregoeiro
poderá, com a concordância dos licitantes presentes, estipular outro valor de redução mínima mais eficaz,
o qual incidirá sobre o preço do item.
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lances.
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
ofertado.
7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por
ocasião do julgamento.
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos.
7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
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alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, os licitantes serão
habilitados e declarados vencedores.
7.14 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor e decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
8 - DOS RECURSOS ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No 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 para apresentação de memoriais, 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.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de
recurso e na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento
do processo à autoridade competente para a homologação.
8.3 - Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame às licitantes vencedoras e homologará o procedimento.
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 - A adjudicação será feita por item.
8.7 - Nos eventuais recursos, a recorrente deverá observar o seguinte:
8.7.1 - somente serão válidos os documentos originais;
8.7.2 - quando encaminhadas via FAC-SÍMILE, as razões do recurso serão válidas por até 48 (quarenta e
oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os memoriais originais junto à Prefeitura
Municipal de João Pinheiro/MG;
8.7.3 - as razões deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura.
8.7.4 - não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados memoriais.
9 - DO SISTEMA DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos nas Leis Federais
8.666/93 e 10.520/2002, no Decreto Municipal n° 637/2011 e demais normas complementares.
9.2 - No âmbito do Sistema de Registro de Preços a homologação significa tão somente o registro dos
preços ofertados.
9.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurada ao detentor do Registro à preferência em igualdade.
9.3.1 - O exercício da preferência previsto acima dar-se-á caso a Administração opte por adquirir o
produto por meio de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado,
caso em que o detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à contratação.
9.4 - A Detentora Legal/Contratada deverá garantir os serviços ofertados, mesmo após o vencimento da
Ata de Registro de Preços e/ou do respectivo Contrato.
9.5 - Nos termos do § 1º do art. 28 da Lei Federal 9.069/95 e demais normas pertinentes, fica vedado
qualquer reajustamento dos preços constantes na Ata de Registro de Preços e/ou no Contrato ou
documento equivalente, considerando o prazo de vigência de 12 (doze) meses.
10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
10.1 – A Prefeitura não está obrigada a contratar o objeto da licitação, ficando a seu critério a definição
do momento e do quantitativo ser contratado.
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10.2 - Homologada a licitação a Prefeitura lavrará um documento vinculativo obrigacional com força de
compromisso, para futura contratação, denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do
Anexo VII deste edital.
10.3 - O adjudicatário terá até 05 (cinco) dias, contados da homologação, para assinar a Ata de Registro
de Preços, sobpena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no
art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
10.3.1 - O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por
igual período, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente
aceito pela Administração.
10.3.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às sanções legais cabíveis.
10.3.3 - Caso o adjudicatário se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços é prerrogativa da
Administração Municipal o direito de adjudicar à segunda colocada o objeto licitado.
10.4 - Quando convocada a signatária da Ata de Registro de Preços terá até 05 (cinco) dias para assinar o
Contrato ou documento equivalente. A recusa injustificada em assinar o referido Contrato ou documento
equivalente sujeita a signatária da Ata à aplicação das sanções legais cabíveis previstas neste edital e na
legislação aplicável.
10.5 - O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por
igual período, quando solicitado, durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente
aceito pela Administração.
10.6 - A Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato serão lavrados em duas vias.
10.7 - Para ciência dos interessados e efeitos legais, as publicações do resumo ou do extrato da Ata de
Registro de Preços e/ou do Contrato serão divulgados nos sites www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
e/ou no www.joaopinheiro.mg.gov.br, correndo por conta e ônus da Administração Municipal.
10.8 - A Ata de Registro de Preços terá validade e vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação do seu resumo ou da sua íntegra no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ (clique aqui
– entidade: João Pinheiro - pesquisar).
11 - DA REVISÃO DE PREÇOS
11.1 - Os preços poderão ser revistos pelo Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços quando, por meio
de pesquisa, for apurada redução do preço médio de mercado, seguindo as diretrizes definidas no presente
edital e na legislação aplicável.
11.2 - O percentual de diferença entre o preço de mercado apurado e o preço registrado em Ata de
Registro de Preços deverá, preferencialmente, ser mantido durante a vigência da Ata e não poderá ser
alterado de forma a configurar reajuste econômico.
11.3 - Os preços registrados vigentes poderão ser revistos, por solicitação formal da Signatária da Ata de
Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro.
11.4 - A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e acompanhada de documentos
comprobatórios, originais ou cópias autenticadas, que embasem a análise do pedido pelo Órgão Gestor.
11.4.1 - A solicitação será analisada pela Administração Municipal e ratificada pelo mesmo, com base em
pareceres técnicos e/ou jurídicos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da
documentação completa por parte da Signatária da Ata de Registro de Preços.
11.5 - As solicitações de revisões de preços deverão ser protocoladas no endereço especificado no caput
deste edital, no setor de licitações, no horário de 12h00 às 18h00, em dias úteis na esfera municipal.
11.6 - As revisões de preços terão validade a partir da sua publicação, produzindo todos os efeitos legais,
não se exigindo nenhum outro instrumento jurídico formal para a sua efetivação.
11.7 - As solicitações de revisões de preços, enquanto não deferidas total ou parcialmente, não isentam a
Signatária da Ata de Registro de Preços de dar continuidade às execuções dos serviços nas condições
anteriores, bem como não a exime da retirada de novos empenhos emitidos pelo Órgão participante do
Registro de Preços.
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11.8 - Será pago o preço vigente, obtido através da proposta de preço e registrado na Ata de Registro de
Preços, independentemente da data da entrega dos produtos, ou de qualquer revisão de preços deferida
nesse intervalo de tempo.
12 - DAS MULTAS E SANÇÕES
12.1 - O objeto da presente licitação será recebido:
12.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;
12.2 - Serão rejeitados no recebimento os serviços com especificações diferentes dos constantes no Anexo
I deste Edital, devendo a sua correção ocorrer na forma e prazos definidos.
12.3 - Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual a Contratante poderá, pelo
inadimplemento de qualquer condição deste Edital, ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, aplicar
as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento), sobre o valor da Ata do Registro de Preços e/ou do Contrato, por dia de
atraso injustificável na execução dos serviços;
c) Multa de 20% (vinte por cento), do valor da Ata do Registro de Preços e/ou do Contrato e a
consequente rescisão, no caso de atraso injustificável superior a 20 (vinte) dias, além das outras sanções
previstas na Lei.
d) Rescisão do contrato ou instrumento equivalente, caso em que será cobrada multa de 10% (dez por
cento) do valor do mesmo, pelos motivos previstos em lei.
12.3.1- A importância relativa às multas será descontada dos pagamentos a serem efetuados pela
Prefeitura.
12.3.2 - As penalidades impostas serão anotadas nas respectivas fichas cadastrais.
12.3.3 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 12.3, poderão ser aplicadas à inadimplente, outras
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações dadas pela Lei Federal nº 8.883/94.
12.3.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.3.5 - A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
dadas pela Lei Federal nº 8.883/94, não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que
seu ato ensejar.
13 – DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
13.1 - Os serviços deverão ser executados nas áreas internas e externas do Hospital Municipal e do Centro
de Estudos do Hospital; localizados na av. Zico Dornelas, nº 124, b. Santa Cruz, na sede do município de
João Pinheiro/MG, com área total de 3.229,72m²; serem executados por 04 (quatro) vezes, uma vez a
cada trimestre; em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I deste Edital); iniciando em até 05
(cinco) dias após o recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento “NAF”.
13.2 – Todas as despesas para efetivas execuções dos serviços ficarão por conta da empresa executora.
13.3 – A Prefeitura reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as
especificações e condições constantes neste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e
sanções previstas e/ou rescindir a ata e/ou o contrato de fornecimento.
13.4 – Caso o prazo não seja suficiente para devida entrega dos produtos a empresa contratada deverá
formalizar por meio de uma justificativa por escrito para secretaria solicitante relatando a necessidade de
maior prazo, bem como estipulá-lo corretamente, na prorrogação do prazo a empresa deverá solicitar ao
setor competente nova autorização para prorrogação do prazo, caso a empresa não solicite a prorrogação
o não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado implicará as penalidades previstas.
14 - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços; mediante
recebimento dos mesmos e apresentação das Notas Fiscais/Faturas, com a devida manifestação favorável
da Diretoria do Hospital Municipal.
14.2 - Não será admitida proposta com condições de pagamento diferente do item anterior.
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14.3 - As faturas que apresentarem incorreções ou procedimentos duvidosos, levantados pela
Administração Municipal, serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso até sua
regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo, neste caso,
qualquer reajuste ou sanções à Prefeitura.
14.4. Os pagamentos serão efetuados sempre em obediência à ordem cronológica de exigibilidade das
obrigações contraídas pela Prefeitura, de acordo com o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
14.5 - Dos recursos orçamentários: os recursos orçamentários para atendimento das despesas originadas
nesta licitação onerarão as seguintes dotações do orçamento municipal: 02.07.01.10.302.1003.2062
3.3.90.30.00 - ficha 351,
02.07.01.10.302.1003.2062 3.3.90.39.00 - ficha 353 e
02.07.02.10.302.1003.2127 3.3.90.30.00 - ficha 431 - da Secretaria Municipal de Saúde.
15 - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
15.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar os esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
15.1.1 - As petições deverão ser protocoladas junto ao Setor de Protocolo, na Pç. Cel. Hermógenes, n.º
60, João Pinheiro/MG, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de um dia útil.
15.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do
certame.
15.1.3 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas, o
prazo de divulgação será restituído na íntegra.
15.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo:
15.2.1 - somente serão válidos os documentos originais;
15.2.2 - quando encaminhados via FAC-SÍMILE esses documentos serão válidos por até 48 (quarenta e
oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os documentos originais junto à Prefeitura
Municipal de João Pinheiro/MG;
15.2.3 - os documentos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo;
15.2.4 - Não protocolando na forma definida o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados documentos.
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
16.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata circunstanciada dos
trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas pelos
representantes legais presentes.
16.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata.
16.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
16.4 - O comunicado de abertura desta licitação será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais – site:
www.iof.mg.gov.br -, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros – site:
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ (clique aqui – entidade: João Pinheiro - pesquisar), no quadro
de avisos e no site da Prefeitura: www.joaopinheiro.mg.gov.br (Editais de Licitações).
16.5 - Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente,
quando necessários, e o resultado do presente certame serão formalizados e publicados através do Diário
Oficial dos Municípios Mineiros – site: www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ (clique aqui – entidade:
João Pinheiro - pesquisar).
16.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos,
oportunamente, após a celebração da ata do registro de preços e/ou contrato.
16.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
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16.8 - Integram o presente Edital:
Anexo I - especificação dos serviços – termo de referência;
Anexo II - declaração ref. ao emprego p/ menores de idade (modelo);
Anexo III - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (modelo);
Anexo IV - declaração de empresa ME ou EPP (modelo);
Anexo V - indicação do representante legal com dados da empresa (modelo);
Anexo VI - proposta comercial (modelo);
Anexo VII - minuta da ata do registro de preços;
Anexo VIII – minuta de contrato.
16.9 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na legislação que
rege o presente certame.
16.10 - Caso o certame não tenha sido encerrado por completo no dia de abertura do Pregão, no final do
expediente os trabalhos serão suspensos, devendo ser reiniciados no dia útil imediatamente posterior, até
que se tenha finalizado todo o processo.
16.10.1. Neste caso todas as propostas serão rubricadas pelos presentes e os envelopes não abertos
permanecerão fechados; todas as peças serão recolhidas e ficarão na posse do Pregoeiro.
16.11 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado
no Setor de Compras e Licitações, Pç. Cel. Hermógenes, n.º 60, centro, João Pinheiro/MG, fone (038)
3561-5511, fax: (038) 3561-5578 ou pelo e-mail licita@joaopinheiro.mg.gov.br
João Pinheiro/MG, 24 de novembro de 2016.

Fernando Thomé Alves Simões
Pregoeiro
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Anexo I – Termo de Referência

1 - DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto o registro formal de preços para futuras e eventuais
contratações dos serviços de combate e eliminação de insetos e roedores nas áreas internas e externas do
Hospital Municipal e do Centro de Estudos do Hospital; através do Pregão Presencial nº 080/2016:
A empresa executora deverá utilizar produtos - desinfestantes domissanitários - devidamente
registrados na ANVISA, observada a técnica de aplicação e concentração máxima especificada,
atendendo às instruções do fabricante, contidas no rótulo e obedecendo a legislação pertinente.
2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada com o intuito de executar serviços
de dedetização em geral, exterminar todo e qualquer tipo de inseto, praga e roedor em todas as áreas
internas e externas, buscando manter os ambientes de trabalho em bom estado de salubridade e
descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos servidores quanto usuários.
Cabe salientar que não existem no quadro do Hospital Municipal Antonio Carneiro Valadares,
profissionais capacitados para atuarem no controle e combate proposto, o que, consequentemente, torna
as instituição sujeita à manifestação de vetores e pragas diversas (aranhas, baratas dos tipos “periplaneta
america” e “blattella germânica”, barbeiros, caracóis,cupins, escorpiões, formigas, gafanhotos, lesmas,
lagartas, moscas, mosquitos, percevejos, pombos, morcegos, ratos (Rattus-rattus), ratazanas (Rattus
norvegicos), camundongos (Mus musculus), traças, etc.), responsáveis por danos materiais e patrimoniais,
além de serem prejudiciais à saúde humana.
Com a contratação, a Administração espera propiciar a manutenção das condições ambientais da
instituição disponibilizados aos seus servidores e usuários, evitando os riscos de contaminação por
agentes externos que são facilmente eliminados por meio dos serviços ora propostos.
Considera-se que os serviços são imprescindíveis ao funcionamento da instituição, por se tratar de
necessidade permanente do órgão, tendo característica de serviço continuado, visto que sua falta pode
acarretar sérios riscos à saúde de servidores e funcionários.
Ante todo o exposto, considerando a grande extensão do Hospital Municipal Antonio Carneiro
Valadares, com área construída que compreende 3.229,75 m2 , composta por três pavilhões, Centro de
Estudos e cercada por área de estacionamento e área verde, justifica-se a contratação ora pleiteada.
3 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo.
MÉTODOS DE COMBATE:
DESINSETIZAÇÃO: Sistemas de Spray (líquido); gel.
Metodologia de Aplicação de Dedetização
I - nesta aplicação deverá ser utilizado sistema de cruzamento envolvendo aplicação de “spray”, gel,
“fog”, atomizador ou de outros métodos eficientes desenvolvidos após esta licitação, os quais deverão ser
executados da seguinte maneira:
a) aplicação utilizando o método “spray”: composta de produtos químicos devidamente preparados e
apropriados para cada local, devendo ser aromáticos, inodoros, não provocarem manchas, semilíquidos, inócuos à saúde humana.
Esta aplicação deverá ser utilizada em todos os espaços e locais do das edificações do CNPq;
b) aplicação utilizando o método gel: aplicação específica utilizando equipamentos especiais, os
quais irão aplicar o inseticida em todo o mobiliário, equipamentos eletrônicos tais como:
computadores, impressoras, telefones, fac-símile. Os produtos deverão ser aromáticos, inodoros,
não provocarem manchas, inócuos à saúde humana.
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DESRATIZAÇÃO: Iscas parafinadas e peletizadas e Pó de Contato.
Metodologia de Aplicação de Desratização
I - estas aplicações deverão ser efetuadas em todas as áreas do CNPq, em pontos necessários que
constituem foco de roedores, não acessíveis ao contato humano;
II - deverão ser utilizadas iscas parafinadas e peletizadas de pronto uso e pó de contato para combate aos
ratos. O material a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir um poder fulminante, com
características de matar os roedores, não permitindo, assim, a circulação de ratos envenenados, bem como
não permitir que os ratos, depois de mortos, vão à putrefação, exalando mau cheiro e venham a causar
entupimentos nas tubulações.
TÉCNICAS DE APLICAÇÃO
- PULVERIZAÇÃO: Utilização de produtos usando bomba de alta pressão, com pulverização em leque,
atingindo 360º de amplitude, de forma a penetrar em todas as frestas e esconderijos de insetos.
- VAPORIZAÇÃO: Utilização de equipamentos específicos que alcançam insetos aéreos.
- TERMONEBULIZAÇÃO: Divisão de partículas químicas em subpartículas, para áreas de
difícil acesso.
- ISCAGEM: Para controle de roedores, de ação cumulativa, aplicadas em áreas secas.
- GEL: Inseticida à base de hidrometilona, empregado em locais que inviabilizem a
aplicação líquida.
- POLVILHAMENTO: Utilização de produtos em pó usando equipamento apropriado, de
forma a penetrar em todas as frestas e esconderijos de insetos.
DAS CARACTERÍSTICAS E TOXIDADE DOS PRODUTOS
DESINSETIZAÇÃO: Deverão ser utilizados somente produtos de tecnologia moderna, domissanitário,
com registro no GGSAN (Gerência Geral de Saneantes do Ministério da Saúde), fotoestável, não
corrosivo, incolor, baixo odor, ação tóxica de baixo risco ao ser humano, classe toxicológica II, inseticida
de amplo espectro acaricida, com acentuado efeito fulminante (Knock Down) de longo efeito residual,
tendo por princípio ativo o Diclorvos 2.0%, tendo como antídoto o “Sulfato de Atropina”.
DESRATIZAÇÃO: Todos os produtos utilizados de efeito anticoagulante, de dose única, de segunda
geração a base de Brodifacoum (derivado de Hidropxicumarina), classe toxicológica III, 0,005% DL 50,
agudo-oral 0,22-0,27 Mg/Kg (ratos), sendo antídoto a Vitamina K1 injetável (Fitomenadiona ou
Kanakion), todas as iscas contendo Bitrex (substância amarga ao paladar humano, utilizada para prevenir
a ingestão acidental).
Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e apropriados para a eliminação de:
insetos, aracnídeos, escorpiões, roedores, piolhos de pássaros e, além dos citados. Nas áreas de arquivos e
depósitos, deverá ser utilizado produto para combater traças e cupins.
4 - DA VIGÊNCIA
A ata do registro de preços vigerá pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
5 - DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá obedecer aos requisitos de
sustentabilidade, consoante o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1 de 19 de janeiro de 2010,
devendo pautar-se no uso racional de recursos, de forma a evitar e prevenir o desperdício, bem como a
geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental.
Caberá à Contratada executar os serviços em estrita conformidade com os requisitos de
licenciamento, procedimentos e práticas operacionais definidas na Resolução RDC ANVISA nº 52, de 22
de outubro de 2009, destacando-se as metodologias direcionadas para redução do impacto ao meio
ambiente, à saúde do público em geral e do aplicador dos produtos.

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Os produtos deverão ter as seguintes características:
I - não causarem manchas;
II - serem antialérgicos;
III - tornarem-se inodoro após noventa minutos da aplicação;
IV - serem inofensivos à saúde humana;
V – nas áreas onde o contato humano com preparo químico for constante, deverá este ser de total anti
toxibilidade.
VI - estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA;
VII - não danificarem ou causarem a morte de plantas dos canteiros, árvores e gramados.
Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências prescritas nos itens anteriores, deverão
ser devidamente registrados e autorizados pela ANVISA.
A Contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos
produtos utilizados, comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010.
A Contratada deverá fornecer aos seus profissionais os Equipamentos de Proteção Individual EPI’s que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que
consta da Norma de Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
Os produtos empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, a eles associados.
A qualquer tempo o HMACV poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com as
marcas e fabricantes dos produtos utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por
outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.
A Contratada deverá cumprir as legislações e normas vigentes de critérios ambientais na gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos.
Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços,
quando couber:
I - utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
II - utilizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental;
III - utilizar produtos, preferencialmente, acondicionados em embalagem que
utilize materiais recicláveis e atóxicos, conforme determina as normas da ABNT NBR
15448-1 e 15448-2, de forma a garantir a máxima proteção durante sua utilização, transporte e
armazenamento;
IV - adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;
V - observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que
gerem ruído no seu funcionamento;
VI - realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva
do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da Instrução Normativa/MARE nº 6, de 3 de
novembro de 1995, e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
VII - respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos. O não cumprimento das especificações legais sujeitará os infratores às penalidades
previstas na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política do Meio Ambiente) e na Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1988 (Lei de Crimes Ambientais).
6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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As empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos correspondentes à
qualificação técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional competente, para
serviços de controle de vetores e pragas urbanas, desinsetização, desratização e similares;
b) Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às
atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que acompanhará e se responsabilizará
pelos serviços prestados durante todo o período da contratação;
c) Certidão de registro do Responsável Técnico no Conselho Regional competente na qual conste
atestado de responsabilidade técnica em serviço de controle de vetores e pragas com características
pertinentes e compatíveis com as exigidas no presente Termo de Referência. De acordo com a Resolução
- RDC nº 18, de 29 de fevereiro de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são habilitados
para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas os
seguintes profissionais: biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico,
farmacêutico, médico-veterinário e químico.
7 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/TRIMESTRAL
A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato, na forma que segue.

Item
01

Descrição dos serviços e valor referencial (estimativo)
Quant./ Unid.
Descrição
ano
04
serviço Desinsetização e desratização na área interna e
externa do Hospital Municipal e no Centro de
Estudos – área total 3.229,75 m²

R$ unit.

R$ total

2.717,21

10.868,84

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
Os serviços serão realizados a cada três meses (aplicações trimestrais) e obedecerão ao
cronograma a ser estabelecido após encerramento do processo licitatório.
A periodicidade trimestral está em conformidade com o art. 4o, inciso II, da Resolução-RDC nº
52, de 22 de outubro de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, publicada no
Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2009.
A manutenção dos serviços será permanente pela Contratada, com atendimento em regime de
PLANTÃO para eventuais necessidades, sem custo adicional. Fica determinada a frequência, data e
horário que melhor atenderem a Instituição.
As aplicações sustentativas (reforço) serão realizadas caso ocorram infestações no intervalo
compreendido entre uma aplicação e outra, mediante solicitação prévia.
8 - DA VISTORIA
Será facultada à licitante a realização de vistoria técnica às áreas envolvidas na prestação dos
serviços, para o conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos
serviços, objeto deste Termo de Referência.
A vistoria poderá ser realizada por um responsável técnico credenciado da licitante, acompanhada
por um profissional designado pela Instituição, impreterivelmente até 1 dia útil anterior à data prevista
para a realização da abertura da licitação, em data previamente marcada pelo telefone (38) 3561-5300
(falar com Joana Rodrigues ou Simone Martins).
Ao término da vistoria será emitido, em 2 (duas) vias, o Termo de Vistoria, conforme modelo
constante do Anexo II deste Termo de Referência. O documento deverá ter a assinatura do responsável
pela empresa e do responsável pela Instituição e ser entregue juntamente com a Documentação de
habilitação.
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Considera-se de grande relevância a realização da vistoria visto que propicia ao proponente o
exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para
que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo,
preparação da proposta e execução do objeto.
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
no Edital e seus anexos;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada.
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Manter o empregado nos horários pré-determinados pela Administração;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do serviço;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a
mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das Obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
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Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11 - DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº
2.271, de 1997.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da
Lei nº 8.666, de 1993.
A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
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não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
*Avaliação de custos: Atendendo ao disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e Decreto Municipal 308/2007, a Prefeitura Municipal de João Pinheiro procedeu consulta de
mercado para verificação e estimativa dos custos, que mediou no preço unitário constantes no item 7
deste Termo de Referência.
O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as
especificações do objeto suprarrelacionado.
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.01.10.302.1003.2062
3.3.90.30.00 - ficha 351,
02.07.01.10.302.1003.2062 3.3.90.39.00 - ficha 353 e
02.07.02.10.302.1003.2127 3.3.90.30.00 - ficha 431 - da Secretaria Municipal de Saúde.
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Anexo II - declaração ref. ao emprego p/ menores de idade (modelo):

DECLARAÇÃO

A ......................................................, empresa com sede na .............................................................,
inscrita no CNPJ sob o nº ................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
.........................................., RG nº ....................... e CPF nº .........., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, acrescido pela Lei nº 9.854 – de 27/10/1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega
menor de dezesseis anos.

Local e data
Assinatura
Carimbo c/ CNPJ e endereço da empresa:
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Anexo III - declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação (modelo)

A empresa ........................................., localizada na rua (av).................................n.º............. na
cidade de .................................., através de seu representante legal no final assinado, DECLARA, para
todos os fins, especialmente para participação em licitações, que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.

Local e data

Assinatura e Carimbo
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Anexo IV – declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo)

Para fins de participação na licitação Pregão Presencial n° 080/2016, a (o)
.........................................................................(NOME COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ
nº............................................., sediada na.......................................................,nº............, bairro .......,
cidade/estado ...........................................; declara, sob as penas da Lei que é Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte (conforme o caso), na forma da Lei Complementar nº123, de 14.12.2006.

Local e Data

Nome e identificação do declarante

Obs: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do PROPONENTE
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Anexo V - indicação do representante legal com dados da empresa (modelo):
AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG
Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, centro
CEP 38.770-000 – João Pinheiro/MG
Ref.: Indicação de Representante para participar do Pregão Presencial nº 080/2016
O/A signatário (a) ....................., (CNPJ) CPF................, (por seu representante legal), vem indicar o Sr.
.................., Cart. de Identidade Nº .........., para, como seu representante, acompanhar a sessão de
Abertura da Documentação de Habilitação e Proposta para execução do objeto do Pregão Presencial nº
080/2016, podendo o indicado ofertar lances, interpor recursos, assinar atas e demais documentos
relativos à licitação em epígrafe.
Local e Data
______________________________
Nome e assinatura da Licitante
De acordo:
_____________________________
Representante indicado
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Anexo VI - proposta comercial (modelo)

À
Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG
Att.: Pregoeiro do município de João Pinheiro - MG.
Ref.: Edital de Pregão Presencial nº 080/2016 – SRP 008/2016

Item
01

Quant.
04

Unid.
Serviço
Valor Unit.
Unid. Desinsetização e desratização na área R$
interna e externa do Hospital Municipal e
no Centro de Estudos – área total 3.229,75
m²

Nome da empresa/razão social : ................................................................................
Endereço
:
...............................................................................................
CNPJ da empresa:
...............................................................................................
Telefone / e-mail :
...............................................................................................
Representante:
...............................................................................................

Prazo de validade da proposta: ..... (............) dias (mínimo de 60 dias).

Local e data...
...............................................................
assinatura e nome do proponente
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Anexo VII - minuta da ata do registro de preços
ATA DO REGISTRO DE PREÇOS n.º 008/2016
PREGÃO PRESENCIAL n.º 080/2016
Validade: 12 (doze) meses
Aos ...........(.......) dias do mês de...................do ano 2016, o Prefeito Municipal de João Pinheiro/MG,
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, do Decreto Federal nº 7.892, Decreto
Municipal nº. 637/2011 e as demais normas legais aplicáveis; em face da classificação da proposta
apresentada no PREGÃO PRESENCIAL nº 080/2016, transcurso o prazo para interposição de recursos e
a necessária homologação, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para futura e eventual contratação dos
serviços, a seguir elencados e derivados do Termo de Referência (Anexo I), oferecidos pela empresa
................................., doravante denominada Compromissária Fornecedora, inscrita no CNPJ sob o nº
........., neste ato representada pelo(a) sr(a) ............., inscrito(a) no CPF sob o nº ............; cuja proposta foi
classificada no certame. Observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e
aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
1. DO OBJETO:
1.1 - A presente ata tem por objeto o registro formal de preços para futuras e eventuais contratações dos
serviços de combate e eliminação de insetos e roedores nas áreas internas e externas do Hospital
Municipal e do Centro de Estudos do Hospital; relativamente ao seguinte item, quantidade, unidade,
serviços e valores:
Item
01

Quant.
04

Unid.
Unid.

Serviço
Desinsetização e desratização na área interna e
externa do Hospital Municipal e no Centro de
Estudos – área total 3.229,75 m²

Vlr Un.

Vlr total

Total global:
2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1 - O registro de preços formalizado na presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua publicação.
3. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A administração ou gerenciamento da presente ata caberá à Diretoria do Hospital Municipal Antônio
Carneiro Valadares - de João Pinheiro/MG.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada para contratação do seu respectivo objeto,
por outro órgão de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que
não tenha participado do certame licitatório, desde que o acréscimo de quantitativos, acaso necessário
para atendimento de sua demanda, não ultrapasse o limite de cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório, conforme previsto no § 3º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013.
4.1.1. A utilização referida neste item só será possível se o consumo da quantia estimada no anexo I do
Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO:
2.1 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o “Termo de Referência – Anexo I” do
Edital, que fica fazendo parte integrante da presente Ata de Registro de Preços.
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2.2 - A Administração/Diretoria do Hospital Municipal reserva-se o direito de não receber o objeto com
atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório,
podendo aplicar as penalidades e sanções previstas e/ou rescindir esta Ata.
2.3 - Caso o prazo não seja suficiente para devida execução dos serviços, a Compromissária Fornecedora
deverá formalizar por meio de uma justificativa por escrito para secretaria solicitante relatando a
necessidade de maior prazo, bem como estipulá-lo corretamente, na prorrogação do prazo a empresa
deverá solicitar ao setor competente nova autorização para prorrogação do prazo, caso a empresa não
solicite a prorrogação o não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado implicará as penalidades
previstas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS:
3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade da data de sua assinatura até o dia ...... de ........
de 2017.
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Administração Municipal não será
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
3.3 - Os valores, empresa e representante legal encontram-se enunciados na presente ata.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS:
4.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após as execuções dos serviços; mediante
recebimento dos mesmos e apresentação das Notas Fiscais/Faturas, com a devida manifestação favorável
da Diretoria do Hospital Municipal.
4.2 - As faturas que apresentarem incorreções ou procedimentos duvidosos serão devolvidas ao emitente e
seu pagamento ficará suspenso até sua regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de
novo prazo, não cabendo, neste caso, qualquer reajuste ou sanções à Administração Municipal.
4.3 - Os pagamentos serão efetuados sempre em obediência à ordem cronológica de exigibilidade das
obrigações contraídas pela Administração Municipal, de acordo com o disposto no “caput” do artigo 5º
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES DA COMPROMISSÁRIA FORNECEDORA:
5.1 - Atender as requisições da Diretoria do Hospital Municipal, executando os serviços dentro da melhor
técnica e nas condições estipuladas neste instrumento e no edital.
5.2 – Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade,
garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente às ordens de entregas e horários estabelecidos.
5.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados nesta Ata, sujeitando-se às
sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais leis subsidiarias.
5.4 - Fornecer todos os serviços e materiais nas condições estabelecidas no Edital e na proposta
financeira.
5.5 - Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes dos fornecimentos, arcando com os
salários, encargos trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos aos produtos
fornecidos na execução do objetivo licitado e em relação aos seus empregados e sócios.
5.6 - A Compromissária Fornecedora será responsável por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que,
eventualmente, venha a sofrer a Administração Municipal ou terceiros, em decorrência do fornecimento
dos serviços e materiais para execução do objeto desta Ata.
5.7 - Todo o pessoal que for utilizado na execução do objeto desta Ata será diretamente vinculado e
subordinado à Compromissária Fornecedora, não tendo com a Administração Municipal nenhuma relação
jurídica sobre qualquer título ou fundamento.
5.8 - Emitir Nota Fiscal para qualquer recebimento a ser pago.
5.9 - Comunicar verbalmente e de imediato e confirmar por escrito à Administração Municipal a
ocorrência de qualquer impedimento na execução dos serviços.
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5.10 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, nem subcontratar ou efetuar substituições, os
serviços contratados, sem prévia e expressa anuência da Administração e/ou Diretoria do Hospital
Municipal.
5.11 - Comprovar, sempre que solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas e tributárias e,
mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço,
Previdência Social e Trabalhista).
5.12 - A Compromissária Fornecedora fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
licitação Pregão Presencial nº 080/2016 ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e
municipais pertinentes, INSS, FGTS e CNDT.
5.13 - Quaisquer erros ou imperícias decorrentes da impropriedade dos serviços executados, detectados
pelo órgão fiscalizador da Administração Municipal de João Pinheiro/MG, obrigarão a Compromissária
Fornecedora, à sua conta e risco, a nova entrega dos mesmos, estando ainda sujeito às penalidades da Lei.
5.14 - Cumprir rigorosamente os prazos pactuados.
5.15 - Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela Administração Municipal.
5.16 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar à Administração
Municipal ou a terceiros.
5.17 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas os seus empregados ou
prepostos, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta Ata.
5.18 - Assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por Órgão regulador e
legislações afins.
5.19 - Comunicar à Diretoria do Hospital Municipal, por escrito, qualquer anormalidade, prestando os
esclarecimentos necessários.
5.20 - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais inerentes ao objeto da contratação.
5.21 - Manter atualizados, durante toda a execução do fornecimento, os documentos apresentados para
fins de habilitação no certame licitatório.
5.22 - Manter sigilo acerca de informações que possam vir a ter acesso.
5.23 - Atender prioritariamente pedidos emergenciais da Diretoria do Hospital Municipal.
5.24 - Comunicar à Adm. Municipal toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização.
5.25 - Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
CLÁUSULA SEXTA - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:
6.1- O acompanhamento e a fiscalização desta Ata, assim como o recebimento e a conferência das
entregas dos materiais, por meio de servidor especialmente designado pela Prefeitura de João
Pinheiro/MG, nos termos do Art. 67 da Lei Federal 8.666/93.
6.2 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Compromissária Fornecedora, de
acordo com os termos de sua proposta, edital e Ata.
6.3 - Somente efetuar pagamentos à Compromissária Fornecedora quando comprovada sua regularidade
fiscal, que, obrigatoriamente, precederá a liquidação da despesa pelo Setor Financeiro e Contábil da
Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG.
6.4 - Rejeitar os serviços executados equivocadamente ou em desacordo com as solicitações.
6.5 - Notificar a Compromissária Fornecedora sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
nos materiais, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
6.6 – Aplicar à Compromissária Fornecedora, quando couber, as penalidades cabíveis;
6.7 - Efetuar pagamentos nos valores correspondentes aos fornecimentos do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
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7.1 - Se a empresa ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar
e contratar com a Administração Pública Municipal, e será descredenciada dos sistemas de cadastramento
em que estiver inscrita, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais
cominações legais.
7.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
Compromissária Fornecedora, sujeitando-a as seguintes penalidades:
7.2.1 - Advertência.
7.2.2 - Multa, nos seguintes percentuais:
7.2.2.1 - 10 % (dez) por cento do valor total da adjudicação, quando a adjudicatária não assinar a Ata de
Registro de Preços para execução dos serviços ou termo equivalente, no prazo fixado pela Adm.
Municipal, em a observância ao disposto no art. 81 da Lei nº. 8.666/93;
7.2.2.2 - multa moratória de 1,00 (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de atraso na
entrega dos materiais, até o máximo de 15 dias;
7.2.2.3 - Após 15 (quinze) dias de atraso será aplicada multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre
o valor da Ata ou documento equivalente, sendo considerada inexecução total das obrigações contratuais
e sua rescisão;
7.3 - Rescisão unilateral do Ata ou documento equivalente, sujeitando-se a empresa vencedora ao
pagamento de indenização ao Município/Administração Municipal por perdas e danos;
7.4 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme
disposto no inciso III do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
7.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal
7.6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
7.7 - A penalidade de advertência será aplicada:
7.7.1 - pela Administração Municipal, nos casos referentes ao procedimento licitatório;
7.7.2 - pelo responsável pelo acompanhamento do contrato, quando o problema estiver na execução do
contrato, de ofício.
7.8 - As multas serão aplicadas de ofício pela Secretaria Municipal de Administração, mediante proposta
do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.
7.9 - As multas poderão ser descontadas do pagamento imediatamente subsequente à sua aplicação.
7.10 - As penalidades de suspensão temporária e de impedimento de licitar e contratar serão aplicadas
pela Secretária Municipal de Administração.
7.11 - A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de
Administração.
7.12 - Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será facultada a defesa
prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
7.12.1 - No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido prazo de 5
(cinco) dias úteis para apresentação de recurso.
7.13 - Na aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade
será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.
7.14 - Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva,
inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível.
7.15 - As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente com as
demais penalidades previstas neste edital, após a análise do caso concreto e não exime a CONTRATADA
da plena execução.
7.16 – À licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de Registro de Preços ou
Contrato/receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação
que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração
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convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de classificação final,
mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.
7.17 - Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do
beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal
nº 8666/93 e suas alterações.
7.18 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:
8.1 - A Ata de Registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA NOVA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
9.1 - Os recursos orçamentários para atendimento das despesas originadas nesta licitação onerarão a
seguinte dotação do orçamento municipal: 02.07.01.10.302.1003.2062 3.3.90.30.00 - ficha 351,
02.07.01.10.302.1003.2062 3.3.90.39.00 - ficha 353 e 02.07.02.10.302.1003.2127 3.3.90.30.00 - ficha
431 - da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1- A presente ata de registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito:
10.1.1 - Pelo Setor de Compras e Licitações, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
10.1.1.1 - a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
10.1.1.2 - a(s) detentora(s) não retira (em) a nota de empenho no prazo estabelecido e a unidade
requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
10.1.1.3 - a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII, ou XVII, da
Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
10.1.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
10.1.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
10.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar(em)
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
10.1.2.1 - A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida ao
Setor de Compras e Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as
razões do pedido.
10.2 - Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que
tiver dado origem ao registro de preços.
10.2.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial da Associação Mineira dos Municípios, no site
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
10.2.2 - Fica estabelecido que a(s) detentora(s) da ata deverão comunicar imediatamente, ao Setor de
Compras e Licitações, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis
necessários para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS:
11.1 - A administração ou gerenciamento da presente ata caberá à Diretoria do Hospital Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
12.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada para aquisição do seu respectivo objeto, por
outro órgão de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que não
tenha participado do certame licitatório.
12.1.1. A utilização referida neste item só será possível se o consumo da quantia estimada no anexo I do
Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO EVENTUAL CONTRATO:
13.1 - Durante o prazo de validade do registro as empresas detentoras do mesmo poderão ser convidadas
a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização do setor de compras e licitações, observadas
as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente.
13.2 - O contrato de fornecimento será sempre representado pela Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de
Registro de Preços.
13.3 - Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo
III, da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS:
14.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida
revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial a ata, nos termos da
legislação que rege a matéria.
14.2 - O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das
Normas Federais pertinentes à política econômica.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
15.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade solicitante, consoante o
disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
15.1.1- A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior
ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal
mencionado.
15.2 - À Unidade Administrativa recebedora dos produtos reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05
(cinco) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e registrá-los, integralmente ou em parte, se estiverem
em desacordo com as especificações do objeto licitado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES:
16.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1- Integram a esta Ata o edital de Pregão Presencial n.º 080/2016, as propostas com preços
constando as especificações dos produtos, preços unitários e totais, por item e na ordem classificatória das
empresas.
17.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal
8.883/94 e pela Lei Federal 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis; subsidiariamente, aplicar-se-ão
os princípios gerais de Direito.
17.3 - E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, após, lido,
conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:
18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de João Pinheiro/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

18.2 - E por estarem assim justas e Contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, que será levado a Registro na Procuradoria Geral do Município.

João Pinheiro/MG, _____ de ________________ de 2016.

Carlos Gonçalves da Silva
Prefeito Municipal

Compromissária Fornecedora
CNPJ nº
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Anexo VIII – Minuta do Contrato
INSTRUMENTO DE CONTRATO Nº ..../2016 QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, DE
OUTRO, A EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA, DENOMINADA CONTRATADA,
TENDO COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE COMBATE E ELIMINAÇÃO DE
INSETOS E ROEDORES NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL
MUNICIPAL E DO CENTRO DE ESTUDOS DO HOSPITAL. DERIVADO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 080/2016, NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:
CLÁUSULA I - DAS PARTES, FUNDAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.1 - Contratante: Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, neste termo simplesmente denominada
Contratante, com sede na Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, João Pinheiro/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva,
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº ............ e Cédula de Identidade nº ............
SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade.
1.2 - Contratada: ...................., empresa sediada ....................., inscrita no CNPJ sob o nº .......................,
neste ato representada pelo sr(a)., inscrito no CPF sob o nº................., RG nº................., residente e
domiciliado no mesmo endereço da empresa.
1.3 - Fundamento: O presente contrato decorre do edital de Pregão Presencial nº 080/2016 - Sistema de
Registro de Preços 008/2016, nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002 e Decretos Municipais nº.
308/2007 e 637/2011; aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
1.4 – Dotações Orçamentárias: O crédito orçamentário que abrigará a execução do presente Contrato
será oriundo da seguinte dotação do orçamento vigente no município: 02.07.01.10.302.1003.2062
3.3.90.30.00 - ficha 351,
02.07.01.10.302.1003.2062 3.3.90.39.00 - ficha 353 e
02.07.02.10.302.1003.2127 3.3.90.30.00 - ficha 431 - da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA II - DO OBJETO E NORMAS DE EXECUÇÃO:
2.1 - Constituí objeto principal deste Contrato o fornecimento dos serviços de combate e eliminação de
insetos e roedores nas áreas internas e externas (em 3.229,75m²) do Hospital Municipal e do Centro
de Estudos do Hospital; em conformidade com as especificações estipuladas no “Termo de Referência
– Anexo I” - do Edital, que faz parte integrante deste Contrato.
2.2 - Correrão por conta do adjudicatário as despesas decorrentes de seguros, fretes, mão de obra e demais
encargos pertinentes.
2.3 - A Prefeitura reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as
especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e
sanções previstas e/ou rescindir o contrato.
2.4 - Caso o prazo não seja suficiente para devida execução dos serviços, a empresa contratada deverá
formalizar por meio de uma justificativa por escrito para secretaria solicitante relatando a necessidade de
maior prazo, bem como estipulá-lo corretamente, na prorrogação do prazo a empresa deverá solicitar ao
setor competente nova autorização para prorrogação do prazo, caso a empresa não solicite a prorrogação
o não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado implicará as penalidades previstas.
CLÁUSULA III - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
3.1 – DA CONTRATADA
3.1.1 - Atender as requisições da Contratante, executando os serviços com boa qualidade e nas condições
estipuladas neste instrumento e no edital;
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3.1.2 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitandose às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais leis subsidiárias;
3.1.3 - A Contratada obriga-se executar os serviços nos locais indicados neste instrumento, obedecendo
todas as cláusulas e condições do edital e do Contrato.
3.1.4 - Fornecer todos os serviços/produtos nas condições estabelecidas no anexo I do Edital, na Proposta
Financeira e no Contrato;
3.1.5 - Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes deste Contrato, bem como arcar
com os encargos trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos aos serviços utilizados
na execução do objetivo licitado;
3.1.6 - A Contratada, será responsável por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha
a sofrer a Contratante ou terceiros, em decorrência da execução do objeto deste contrato;
3.1.7 - Permitir que a Contratante, sempre que convier, fiscalize a execução das entregas;
3.1.8 - Todo o pessoal que for utilizado na execução do objeto deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado à Contratada, não tendo com o Contratante nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou
fundamento;
3.1.9 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicial do
contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
3.1.10 - Emitir Nota Fiscal para qualquer recebimento a ser pago pela Contratante;
3.1.11 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à Contratante, a ocorrência de
qualquer impedimento na execução do objeto;
3.1.12 - Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas necessárias à execução do objeto deste
contrato, inclusive as obrigações decorrentes das leis trabalhistas, previdenciárias, tributárias ou quaisquer
outras por mais especiais que sejam com relação aos seus empregados e sócios;
3.1.13 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, nem subcontratar ou efetuar substituições, os
produtos contratados, sem prévia e expressa anuência da Contratante;
3.1.14 - Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, quitação das obrigações trabalhistas e
tributárias e, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço, Previdência Social e Trabalhista);
3.1.15 - A Contratada fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, (todas as condições de habilitação exigidas no Edital da Licitação Pregão
Presencial nº 080/2016 ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes,
INSS, FGTS e Trabalhista).
3.1.16 - Apresentar à Contratante relatório de seus trabalhos com a pertinente fundamentação legal;
apresentando o relatório diário dos serviços quando da apresentação das notas fiscais.
3.1.17 - Quaisquer erros ou imperícias decorrentes da impropriedade na execução dos serviços,
detectados pelo órgão fiscalizador da Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, obrigarão a Contratada,
à sua conta e risco, a nova execução dos mesmos, estando ainda sujeito às penalidades da Lei.
3.2 – DA CONTRATANTE:
3.2.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de servidor especialmente
designado pela Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93;
3.2.2 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo os termos
de sua proposta, edital e contrato;
3.2.3 - Somente efetuar pagamentos à Contratada quando comprovada sua regularidade fiscal, que,
obrigatoriamente, precederá a liquidação da despesa pelo Setor Financeiro e Contábil da Prefeitura
Municipal de João Pinheiro/MG.
3.2.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas
pela Contratada;
3.2.5 - Notificar a Contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nas entregas, para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
3.2.6 - Aplicar à Contratada as penalidades cabíveis;
3.2.7 - Pagar a Contratada os valores referentes aos produtos hora pactuados neste Contrato, nos valores e
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nas datas estipuladas.
CLÁUSULA IV - DAS PENALIDADES:
4 - Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual a Contratante poderá, pelo
inadimplemento de qualquer condição deste Edital, ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, aplicar
as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso injustificável na execução dos
serviços;
c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato e sua consequente rescisão, no caso de atraso
injustificável superior a 20 (vinte) dias, além das outras sanções previstas na Lei.
d) Rescisão do contrato ou instrumento equivalente, caso em que será cobrada multa de 10% (dez por
cento) do valor do mesmo, pelos motivos previstos em lei.
4.1- A importância relativa às multas será descontada dos pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura.
4.2 - As penalidades impostas serão anotadas nas respectivas fichas cadastrais.
4.3 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 4, poderão ser aplicadas à inadimplente outras contidas
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações dadas pela Lei Federal nº 8.883/94.
4.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.5 - A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
dadas pela Lei Federal nº 8.883/94, não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que
seu ato ensejar.
CLÁUSULA V - DOS PREÇOS E PAGAMENTOS:
5.1- A Contratante pagará à Contratada, pelos seguintes produtos entregues, os valores de:
Item Quant. Unid.
Produto
vl. un
vl. total
01
04
Unid. Desinsetização e desratização na área
interna e externa do Hospital
Municipal e no Centro de Estudos –
área total 3.229,75 m²
5.2 -Valor total do contrato: ...(.......). Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a
execução dos serviços e apresentação das notas fiscais/faturas.
5.3 - A Contratada sujeitar-se-á às normas regulamentadoras sobre rendimentos de serviços profissionais
prestados por pessoas jurídicas, no tocante ao desconto de imposto de renda retido na fonte, ressaltandose que, em caso de não incidência, ficará obrigada a apresentar “declaração de isento” expedida pelo
órgão competente.
CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS, ADITAMENTOS E MODIFICAÇÕES:
6.1 - O presente contrato terá validade até o dia .. de .............. de .........; e poderá ser, por acordo das
partes ou descumprimento de obrigação das mesmas, rescindido, alterado ou aditado, conforme
especificações da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA VII - DAS RESPONSABILIDADES PELOS ENCARGOS SOCIAIS:
7.1 - O presente contrato não gera vínculo empregatício ao Contratante, sendo os encargos sociais de total
responsabilidade do Contrato.
CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO:
8.1 - O presente Contrato poderá, a critério da Contratante, ser rescindido à qualquer tempo, desde que
fique configurado inadimplência pela Contratada das cláusulas previstas neste Contrato e nos termos dos
Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações; de acordo com as
exigências do Edital desta licitação.
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CLÁUSULA IX - DO FORO:
9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de João Pinheiro/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento Contratual, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
9.2 - E por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um só fim.
João Pinheiro/MG, ... de .......... de 2.016.

Contratante:

Contratada:

Carlos Gonçalves da Silva
Prefeito Municipal

...............................................
CNPJ nº

Testemunhas:

32

