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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018 

PROCESSO DE COMPRA 1501122000065/2018 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO GLOBAL POR SERVIÇO 

 
Objeto: Pregão para contratação de prestação de serviços de garçonaria e copeiria, de forma 

contínua, com fornecimento de material de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios 
utilizados para execução dos serviços contratados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves, mediante contrato, nas condições previstas no Edital e seus Anexos. 

 
 

RECIBO 

 
A Interessada ____________________, CNPJ n°. ________________, retirou o Edital 

do Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, 

respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 

__________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AO 
PREGOEIRO, PELO E-MAIL: THIAGO.GUIMARAES@PLANEJAMENTO.MG.GOV.BR. 

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. O Pregoeiro não se 
responsabiliza por comunicações aos interessados que não encaminharem este recibo ou que 
prestar informações incorretas no mesmo. 

Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações do e-
mail, sob pena de se considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.  
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1 -  PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão, torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor 

preço, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de 

prestação de serviços de garçonaria e copeiria, de forma contínua, com fornecimento de 

material de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução 

dos serviços contratados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, , mediante 

contrato, nas condições previstas no Edital e seus Anexos, nos termos da Lei Federal n° 10.520, 

de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto 

Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008. 

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 

2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de 

outubro de 2007, nº 46.665, de 12 de dezembro de 2014, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, 

nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 

22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta 

SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 

8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que 

dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais. 

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Thiago Correa Lanza Guimarães, designado 
por meio da Resolução SEPLAG nº 25/2018, de 4 de abril de 2018, e Equipe de Apoio 
constituída pelos seguintes servidores: Haroldo dos Santos e Andrea Maria de Sá. 

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item 
anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro Wilson Pereira Neves, 
designado por meio da Resolução SEPLAG nº 25/2018. 

1.2. A abertura da sessão de pregão terá início no dia 06 de novembro de 2018, às 10 
horas. 

 

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame. 

1.3. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo do 
Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br. 
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2 -  OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de prestação de serviços de 
garçonaria e copeiria, de forma contínua, com fornecimento de material de limpeza 
para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução dos 
serviços contratados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
mediante contrato, nas condições previstas no Edital e seus Anexos, e de acordo 
com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de 
Compras e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo 
I, o licitante deverá obedecer a este último. 

3 -  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro 
até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação. 

3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por 
escrito, por meio do e-mail thiago.guimaraes@planejamento.mg.gov.br 

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-
mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de retirada do 
Edital. 

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até 
o 5º dia útil, após a publicação, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a 
abertura da licitação, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 
24 (vinte) horas. 

3.3.1. O interessado poderá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João 
Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG 
– CEP 31.630-901 (a/c SPGF/DLA/PREGOEIRO), no horário de 09h00min (nove 
horas) às 16h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, 
lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da 
empresa licitante e do processo licitatório (nº. 1501122000065/2018 e lote 
1(um)), assim como, de modo alternativo, protocolizado por e-mail 
thiago.guimaraes@planejamento.mg.gov.br, observado o prazo previsto no 
subitem 3.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, 
juntar as provas que se fizerem necessárias. 
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3.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 
interessados. 

3.4.  Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, 
serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço 
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação. 

3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal 
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

3.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

3.7. As denúncias, petições e impugnações não identificadas ou não fundamentadas serão 
arquivadas pela autoridade competente. 

3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do 
direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

3.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e inclui-se 
o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os 
prazos em dia de expediente na Administração. 

4 -  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que atendam a todas as 
exigências contidas neste Edital. 

4.2. É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação. 

4.3. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que: 

4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação; 

4.4.2. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas 
de contratar com a Administração. 

4.4.3. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais 

http://www.compras.mg.gov.br/
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4.4.4. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

4.4.5. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores 
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios o que nelas 
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da 
Constituição da República. 

4.4.6. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n° 
8.666/93. 

4.4.7. Empresas reunidas em consórcio dada a natureza do objeto que envolve baixa 
complexidade. 

5 -  DA VISITA TÉCNICA 

5.1. Recomenda-se que as empresas interessadas em participar da licitação participem de 
visita técnica à Cidade Administrativa, a fim de terem conhecimento pleno do local e 
evitarem problemas futuros. Para agendar visita à CA, o licitante deverá entrar em 
contato por meio do e-mail: clarice.almeida@planejamento.mg.gov.br ou pelo 
telefone (31) 3916-0687, para indicação do(s) representante(s) da empresa que 
fará(ão) visita à CA e escolha do dia da visita, que deverá ser realizada até às 16:00h 
do dia que anteceder a sessão licitatória. 

5.2. Será de inteira responsabilidade das empresas interessadas em participar da licitação, 
todos e quaisquer eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão na verificação das 
condições do local de execução do objeto desta contratação. 

6 -  DO CREDENCIAMENTO 

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá credenciar-se, pelo menos, 
no nível I, nos termos do Decreto 45.902/2012, por meio do site 
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo 
de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.  

6.1.1. Cada fornecedor deverá realizar o credenciamento, no mínimo, de um 
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante 
receberá uma senha eletrônica de acesso. 

6.2. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira 
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação 
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada 
indevidamente por terceiros. 

6.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados 
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do 
fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de 
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capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de 
penalidades. 

6.3. Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no site 
www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-
mail, cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de 
Atendimento Segunda a Sexta 08:00h as 18:00h. 

6.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 
e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576/16 deverá comprovar a 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no momento do seu 
credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF. 

7 -  DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site 
www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, 
após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo 
próprio do Portal de Compras - MG de que tem pleno conhecimento das exigências 
de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no Edital e seus 
anexos. 

7.1.1. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na 
documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista deverá 
declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que atende às demais 
exigências da habilitação. 

7.2. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste 
edital e de seus anexos, podendo substitui-la ou retirá-la até a abertura da sessão. 

7.3. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

7.4. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento às 
exigências previstas neste edital, sendo consideradas tacitamente conhecidas pelo 
proponente. 

7.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

7.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo 
vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que 
ofertem apenas um preço. 

7.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por 
lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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7.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo 
única e exclusivamente da contratada. 

7.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 
em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

8 -  DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. No horário indicado no preâmbulo deste edital, o pregoeiro iniciará a sessão pública 
com a análise das propostas comerciais.  

8.1.1. As propostas comerciais serão analisadas, preservado o sigilo do licitante, 
quanto ao atendimento das especificações e condições estabelecidas neste edital 
e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 
desacordo ou contiverem vícios insanáveis. 

8.1.2. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não 
poderá implicar quebra do sigilo do fornecedor, bem como não exime a 
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações 
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da 
proposta, do licitante detentor do menor preço global dos serviços. 

 

8.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

8.2. DOS LANCES: 

8.2.1. O pregoeiro divulgará, por meio do Portal de Compras - MG, o resultado da 
análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances exclusivos 
por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de 
aceitação dos mesmos. 

8.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o 
valor e o horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas 
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do 
fornecedor. 

8.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu 
próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, 
será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor. 

8.2.4. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de 
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem 
cronológica de recebimento dos lances. 

8.2.5. O proponente não poderá desistir de lance ofertado salvo comprovação de 
justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO  
 

 

 
9 

8.2.6. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta 
comercial apresentada para efeito da classificação final. 

8.2.7. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.2.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes, com a identificação da data e do 
horário. 

8.2.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, em seguida 
transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

8.2.9. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará vedada, 
não podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese de 
negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser 
considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório. 

8.2.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema 
ou de sua desconexão. 

8.3. DO JULGAMENTO 

8.3.1. O critério de julgamento será o de menor preço global por serviço, obtido de 
acordo com o Anexo I do Edital. 

8.3.2. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo unitário 
do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item 
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), 
poderá ter seus valores adequados das seguintes formas: 

8.3.2.1. Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da 
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da 
proposta vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida 
pelo valor global inicial; 

8.3.2.2. Readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante, 
respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os 
preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da 
proposta inicial; 
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8.3.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor 
oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.3.1. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre 
a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.3.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os 
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da 
contratação. 

8.3.5. Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor da 
melhor oferta, que deverá comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 
(sessenta) minutos, mediante encaminhamento de cópia da documentação 
discriminada nos itens: habilitação e proposta comercial atualizada com os 
valores obtidos no pregão, por meio do e-mail informado pelo pregoeiro. 

8.3.5.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta 
que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços 
manifestamente inexequíveis. 

8.3.5.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço seja inexequível, deverá 
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu 
preço.  

8.3.5.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, conforme 
estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44786, de 2008, 
serão admitidos: 

8.3.5.3.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante, sujeita a exame pela 
Administração; 

8.3.5.3.2. Documento que comprove contratação em andamento com 
preços semelhantes; 

8.3.5.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os 
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de 
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial. 

8.3.5.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não 
atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, 
na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

8.3.6. O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 
detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de 
empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 
em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente 
novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. 
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8.3.6.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 

8.3.6.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 
habilitatórias da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte obedecerá 
ao procedimento previsto no item 8.3.5. 

8.3.6.3. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar 
proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
convocará as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 
8.3.6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a 
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.3.6.5. Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da 
situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não 
sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, será declarado 
vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta. 

8.3.6.6. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 
válida não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de 
Pequeno Porte. 

8.3.7. O pregoeiro via ‘chat’ deverá negociar com o autor da melhor oferta com vistas 
à redução do preço; 

9 -  DA HABILITAÇÃO 

Será exigida do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital. 
 

9.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 

9.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das 
propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e 
do Contrato. 

9.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) 
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração 
Pública. 

9.1.2.  Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

9.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
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tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais de 
responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de 
documentos de eleição ou designação de seus administradores; 

9.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 

9.1.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda - CNPJ; 

9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 
à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  

9.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da 
sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG; 

9.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e a prova de regularidade relativa à 
seguridade social perante a Fazenda Nacional serão efetuadas mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 
União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições 
previdenciárias e de terceiros. 

9.2.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do 
Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos 
a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito 
Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site 
www.fazenda.mg.gov.br. 

9.2.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS. 

9.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de 
maio de 1943; 

9.2.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 
positivas com efeitos de negativas. 
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9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 
pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

9.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice 
Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas - FGV) ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha substituir, 
comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais 
ou superiores a 1. 

9.3.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas pelo 
responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

9.3.3. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados 
em cópia autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram 
transcritos, acompanhados de cópia autenticadas dos termos de abertura e 
encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande 
circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade Anônima. 

9.3.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, 
bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao sistema, 
nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.594/2015, 
poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 9.3.2 do edital. 

9.3.5. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período da existência da sociedade. 

9.3.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio 
do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se 
habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), 
extraídos das seguintes fórmulas: 

LG =  
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

SG =  
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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LC =  
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE 
 

9.3.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1, em qualquer um dos 
índices apresentados no item 9.3.6 o mesmo deverá apresentar comprovação do 
valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor. 

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

9.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta 
licitação, por meio da apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, 
fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando: 

9.4.2. Experiência mínima de 12 (doze) meses na prestação de serviços de 
terceirização, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura 
deste Pregão; 

9.4.3. Para comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses, será aceito o 
somatório de atestados; 

9.4.4. Os períodos concomitantes serão computados uma única vez; 

9.4.5. Que tenha executado contrato com características compatíveis ao objeto desta 
licitação com no mínimo 16 (dezesseis) postos; 

9.4.6. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter ainda: 

9.4.6.1. A razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 
endereço, telefone, fax); 

9.4.6.2. Local e data de emissão; 

9.4.6.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela 
veracidade das informações. 

9.5. DECLARAÇÕES: 

9.5.1. Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
quais sejam: 

9.5.1.1. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores 
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido 
no Anexo III deste Edital. 

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
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9.6.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela 
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, 
exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. 
Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não 
poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade 
em vigor. 

9.6.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade 
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o 
documento via e-mail, no prazo máximo informado no item 8.3.5 

9.6.1.2.  Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este 
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, 
mesmo que estejam com a validade expirada. 

9.6.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via e-mail, 
no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação. 

9.6.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 

9.6.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários 
para verificação, o licitante será inabilitado. 

9.6.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de 
forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 

9.6.4. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar 
no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, 
obrigatoriamente, em nome da matriz. 

9.6.5. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições 
legais cabíveis. 

9.6.6. Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido prazo de 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, 
para regularização da documentação fiscal e trabalhista, contado a partir do 
momento em que o licitante for declarado o vencedor; 

9.6.6.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a 
inabilitação do licitante vencedor. 
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9.6.6.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou 
a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal e 
trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote 
específico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo, 
intimados a comparecer no dia e horário informados no site 
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em 
referência. 

10 -  DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até 
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo 
intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual 
número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a 
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o 
encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos 
demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art.13, XLI, do Decreto nº 
44.786/08. 

10.2. A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, 
relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada 
mediante documento protocolizado junto ao Protocolo Geral da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves – Prédio Gerais – 1º andar, PROTOCOLO 
GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra 
Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c SEPLAG/SPGF/DLA), no horário 
de 08h00min (oito) às 17h00min (dezessete) horas, observados os prazos previstos 
no item 9. 

 

10.3. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos 
no item 9.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata e motivada do 
fornecedor, importará decadência do direito de recurso. 

10.3.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não 
conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos 
processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 
motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso. 

10.4. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o 
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acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 
aproveitamento. 

10.5. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro, 
que poderá: 

10.5.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

10.5.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade 
competente, conforme art. 8° do Decreto nº 44.786/2008. 

10.6. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

10.7. A decisão do recurso será divulgada por meio de publicação no Portal de 
Compras. 

11 -  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro 
declarará o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de 
habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo máximo 
de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: SEPLAG/SPGF/DLA/PREGOEIRO - 
Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 2º andar – Bairro Serra Verde – Belo 
Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c Thiago Correa Lanza Guimarães (31)3916—
9824, estação de trabalho G02.1101). 

11.2. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no 
site www.compras.mg.gov.br 

11.3. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando 
inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação 
do resultado pela autoridade competente. 

11.4. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

12 -  DA CONTRATAÇÃO 

12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante 
declarado vencedor será convocado para firmar o contrato, conforme minuta do 
ANEXO IV, de acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93 e com a Lei 10.520/02. 

12.1.1. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação 
para assinar o contrato. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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12.1.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
termo de contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação.  

12.1.2.1. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, 
deverão ser mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com 
o ato convocatório. 

12.1.2.2. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o 
licitante deverá assinar o contrato, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 18, §2º do 
Decreto nº. 44.786/2008. 

12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora 
deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
do recebimento da comunicação, que se dará através de carta postal ou e-mail. 

12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinar o contrato, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do 
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

13 -  DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, 
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período 
de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente 
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. 

13.1.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a 
execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do 
relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se 
houver. 

13.1.2. A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá 
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do 
arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo 
“visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da 
Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da 
Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

13.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor. 

13.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data 
da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 
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13.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento 
e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia – SELIC. 

13.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 
previstos no Edital. 

13.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da contratada não 
impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese 
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da 
empresa e rescisão contratual. 

13.3.1. A contratante deverá, em prazo razoável antes do pagamento, comunicar aos 
credores quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

13.4. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no termo 
de referência ou no termo contratual, se houver, anexos a este Edital. 

13.5. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da (s) dotação(s) 
orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las: 

1501 04 122 186 4132 0001 33 90 37 02 0.10.1 

14 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam 
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes 
sanções pela Contratante: 

14.1.1. Advertência por escrito; 

14.1.2. Multa, nos seguintes limites máximos: 

14.1.3. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do objeto não executado; 

14.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, 
ainda, fora das especificações contratadas; 

14.1.5. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 
pertinente; 
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14.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto 
Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012; 

14.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002. 

 

15 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após encaminhamento 
da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

15.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do 
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

15.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I 
deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto 
da contratação. 

15.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão 
do pregão. 

15.5. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer 
acréscimos ou supressões conforme previstas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

15.6. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar 
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

15.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, 
no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

15.8. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta 
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

15.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital 
de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou na Diretoria de 
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Logística e Aquisições - SEPLAG em horário comercial, situado na Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, n°4.001, 2° 
Andar, Prédio Gerais, Serra Verde, Belo Horizonte –MG. 

 
Belo Horizonte, de 19 de outubro 2018. 

 
 
Assina eletronicamente: 
GUILHERME MOREIRA RODERIGUES 
AUTORIDADE COMPETENTE 
Diretoria de Logística e Aquisições 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de garçonaria e copeiria, 
de forma contínua, com fornecimento de material de limpeza para higienização dos 
equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços contratados na Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves. 

DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

LOTE ITEM TIPO 
CÓDIGO DO 
ITEM NO 
SIAD 

QUANTIDADE 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

01 01 Serviço 35785 01 Unidade SERVICO DE COPA 

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de 
copeiragem e garçonaria, com fornecimento de material de limpeza para higienização dos 
equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços contratados, segundo os 
quantitativos abaixo: 

Quantidade Ocupação 
Carga Horária 
Semanal 

15 Copeira 40 

48 Garçom/Garçonete 44 

2 Supervisor 44 

ATRIBUIÇÃO DOS POSTOS 

Copeiro 

a. Preparar café e água e executar serviço individualizado de atendimento nas 
salas de reunião, gabinetes e aos demais usuários, sempre que solicitado; 

b. Lavar e higienizar todos os utensílios utilizados na execução dos serviços, bem 
como os utilizados no preparo de bebidas, e eventualmente alimentos, e ainda 
equipamentos (máquinas de café e outros), após os atendimentos referidos, caso 
haja; 

c. Fazer a limpeza geral da máquina de café industrial (caso haja) e das garrafas 
térmicas; 

d. Limpar e higienizar as geladeiras e demais equipamentos das copas 
semanalmente ou sempre que necessário; 

e. Manter a conservação, asseio e limpeza dos utensílios da copa, dos 
equipamentos e das instalações, realizando higienização imediatamente após o uso 
e quantas vezes forem necessárias; 
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f. Recolher, das salas, a louça utilizada para servir café e água; 

g. Repor, quantas vezes for necessário, água e café servidos aos usuários; 

h. Ser assíduo e pontual, apresentar-se devidamente uniformizado, com sapatos 
engraxados, barbeado, cabelos limpos e aparados / presos, unhas curtas, e demais 
cuidados de higiene pessoal; 

i. Observar rigorosamente, no que couber, as normas e procedimentos de Boas 
Práticas para serviços de alimentação (RDC ANVISA n.° 216/2004); 

j. Comunicar de imediato, qualquer dificuldade, defeito no equipamento ou 
outro fato que venha interferir na boa e perfeita execução dos serviços; 

k. Cumprir a escala de serviço, observando rigorosamente os horários de 
entrada e saída; 

l. Comunicar com antecedência a falta de qualquer material necessário ao 
cumprimento da execução dos serviços, inclusive os que não sejam de 
responsabilidade da CONTRATADA, tais como: bandejas, copos, xícaras, garrafas 
térmicas, jarras para água, colheres e outros; 

m. Manter perfeita integração com os garçons, para o bom andamento dos 
trabalhos; 

n. Manter-se nos postos de trabalho, não devendo afastar-se de suas atividades 

Garçons 

a.    Servir café e água, executar serviço individualizado de atendimento nas salas de 

reunião, gabinetes, aos demais usuários, em horários preestabelecidos, e em reuniões 
e eventos, ou sempre que solicitado; 

b. Preparar os ambientes para servir refeições, lanches, água e café, conforme 
orientação. 

c. Lavar e higienizar todos os utensílios utilizados na execução dos serviços, bem 
como os utilizados no preparo de bebidas, por ocasião de reuniões, e outros 
eventos, após os atendimentos referidos no item anterior; 

d. Montar, desmontar e higienizar carrinhos, mesas e bandejas; 

e. Recolher, das salas, a louça utilizada para servir café e água; 

f. Repor, quantas vezes for necessário, água e café servidos aos usuários; 

g. Agir com cortesia, educação e urbanidade; 

h. Ser assíduo e pontual, apresentar-se devidamente uniformizado, com sapatos 
engraxados, barbeado, cabelos limpos e aparados / presos, unhas curtas, e demais 
cuidados de higiene pessoal; 

i. Observar rigorosamente, no que couber, as normas e procedimentos de Boas 
Práticas para serviços de alimentação (RDC ANVISA n.° 216/2004); 

j. Cumprir a escala de atendimento, observando rigorosamente os horários de 
entrada e saída; 
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k. Comunicar com antecedência a falta de qualquer material necessário ao 
cumprimento da execução dos serviços, que não seja de responsabilidade da 
CONTRATADA, tais como: bandejas, copos, xícaras, garrafas térmicas, jarras para 
água, colheres e outros; 

l. Manter perfeita integração com os serviços das copas, para o bom andamento 
dos trabalhos. 

m. Manter-se nos postos de trabalho, não devendo afastar-se de suas atividades. 

Supervisor dos Serviços 

a. Coordenar toda a equipe de copeiros e garçons, orientando-os quanto às suas 
tarefas e fiscalizando a qualidade dos serviços prestados; 

b. Analisar a demanda dos serviços contratados nos diversos andares e realizar 
eventuais mudanças na disposição das equipes, de forma a atender 
satisfatoriamente os usuários; 

c. Controlar a assiduidade, pontualidade e movimentação dos empregados, 
devendo comunicar ao preposto da CONTRATADA as ausências detectadas e 
acompanhar a substituição dos profissionais faltantes, de maneira que não haja 
prejuízo dos serviços executados; 

d. Acompanhar e orientar a execução do cumprimento dos serviços 
estabelecidos para os ocupantes dos postos de trabalho, de forma ágil e eficiente; 

e. Acompanhar o consumo de todo material utilizado nos postos de trabalho 
para a execução dos serviços e zelar pela economia do material; 

f. Cumprir e fazer com que os profissionais cumpram rigorosamente os horários 
de funcionamento dos postos de trabalho contratados; 

g. Cumprir a escala de atendimento, observando rigorosamente os horários de 
entrada e saída; 

h. Agir com cortesia, educação, urbanidade; 

i. Ser assíduo e pontual, apresentar-se devidamente uniformizado, com sapatos 
engraxados, barbeado, cabelos limpos e aparados / presos, unhas curtas, e demais 
cuidados de higiene pessoal; 

j. Observar rigorosamente, no que couber, as normas e procedimentos de Boas 
Práticas para serviços de alimentação (RDC ANVISA n.° 216/2004); 

k. Comunicar qualquer acontecimento entendido irregular no serviço. 

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Contratar, sob sua inteira responsabilidade, os profissionais a serem alocados nos postos 
de trabalho, mediante seleção procedida realizado por profissional. No processo seletivo 
deverão ser observadas as seguintes Especificações Técnicas: 

 Idade mínima de 18 anos; 

 Escolaridade e formação compatível. 

UNIFORMES 
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A CONTRATADA fornecerá anualmente, no mínimo, 01 (um) jogos completos de uniformes 
e todos os EPI necessários para cada um de seus empregados que prestarão serviços objeto 
desta contratação. 

Os uniformes deverão ser entregues a todas as categorias profissionais mediante recibo 
(relação nominal, impreterivelmente assinada e datada por cada profissional), cuja cópia, 
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada à Fiscalização para controle. 

A contratada deverá enviar a relação e quantitativo dos uniformes em até 30 dias após a 
emissão da Ordem de Serviço para acompanhamento. O jogo deverá constar, no mínimo, 
de calça, blusa, agasalho e sapato. 

A primeira entrega ocorrerá na data de início de vigência do contrato e, anualmente, será 
entregue a cada empregado 01 (um) novo jogo completo de uniforme, exceto o agasalho 
que deverá ser entregue a cada 02 (dois) anos. 

A Contratada deverá fornecer uniformes apropriados às suas empregadas gestantes, 
devendo também substituí-los sempre que estiverem impróprios para o uso. 

É parte integrante do uniforme a logomarca da Contratada e o crachá de identificação do 
funcionário, que deverão ser fornecidos pela Contratada. 

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS DOS MATERIAIS 

 Todos os utensílios de copa (louças, bandejas, jarras, etc.) serão fornecidos 
pela Contratante. 

 Todos os materiais de limpeza e saneantes domissanitários necessários ao 
cumprimento dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 Também deverão ser fornecidos para todas as copas, materiais de limpeza e 
higiene de acordo com o quantitativo abaixo: 

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA UND  QTDE 

Esponja Dupla Face (verde/amarela) Unid./ mês  1.664 

Flanela para limpeza   Unid./mês  52 

Detergente para pia - Frasco com 400ml  Frascos/mês  3.276 

Papel toalha tipo bobina, folha simples, classe I Unid./ mês 2.496 

  

Dos saneantes domissanitários 

Saneantes domissanitários são substâncias ou materiais destinados à higienização, 
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares comuns e no 
tratamento da água, compreendendo: 

a) Detergentes: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de 
emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos 
e superfícies e para lavagem das mãos; 

b) Material de higiene: papel-toalha. 
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São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos 
congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando 
sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, 
entrega ao consumo e fiscalização. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação dos serviços de garçonaria e copeiria tem por objetivo oferecer os serviços 
de fornecimento de água e café em salas de reunião, gabinete, bem como manutenção da 
ordem e limpeza das copas e refeitórios para suprir as demandas dos usuários da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves. 

É importante salientar que os serviços a serem contratados são contínuos e auxiliares, não 
consistem em atividade fim, sendo necessários à Administração para o desempenho de suas 
atribuições. Portanto, o objetivo de tal contratação é manter boas condições de trabalho 
aos servidores da CA em relação ao fornecimento de água e café em salas de reunião, 
gabinete, bem como manutenção da ordem e limpeza das copas e refeitórios. Para isso, 
serão contratados, por meio de um único prestador que reúna todas as condições para a 
execução desses serviços. 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Optou-se pela modalidade de Pregão Eletrônico, por se tratar de serviços e bem comum, 
conforme disposto no art. 1° do Decreto Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 2008, que 
regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão. 

Em suma, o objeto enquadra-se em bens e serviços comuns, pois o citado diploma legal 
considera bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos no objeto do edital, por meio de especificações usuais 
praticadas no mercado. 

JUSTIFICATIVA DO TIPO DE LICITAÇÃO 

A modalidade pregão prevê a aplicação tão somente da licitação de tipo menor preço, que 
define como vencedor o licitante que apresente a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. 

Sobre a matéria assim estabelece o art. 3º do Decreto Estadual nº 44.786 de 18 de abril de 
2008. 

DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se que o valor da contratação dos serviços de garçonaria e copeiria será conforme 
pesquisa de preços realizada pelo setor de compras conforme mapa de preços 1501568 
00080/2018.  

DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1502 04 122 186 4132 0001 3390 3702 0 10 1 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE REFERÊNCIA POR VALOR GLOBAL E DO CUSTO TOTAL 

A definição da contratação por menor preço global dos serviços de garçonaria e copeiria 
leva em consideração o caráter homogêneo do serviço, que não possui vantajosidade em 
sua divisão para contratação de preços unitários. 
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Para obtenção de um valor estimado para a contratação, visando à previsão orçamentária 
destinada a esta contratação, bem como estabelecer uma margem de preços para a 
licitação, foi realizada uma pesquisa de preço, que resultou no Quadro Comparativo de 
Preços Mapa nº  1932923 

DO LOTE ÚNICO 

A execução do serviço mantém interligação e, por conseguinte o lote único é suficiente à 
contratação. 

DA VIGÊNCIA 

O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato 
do contrato no órgão Oficial de Imprensa de Minas Gerais, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei Federal 8.666/93. 

DO SERVIÇO CONTÍNUO 

Dada a natureza do objeto, trata-se de serviço contínuo, de forma a permitir o pleno serviço 
de atendimento às reuniões do complexo da Cidade Administrativa. 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida a subcontratação parcial ou total do objeto. 

DO CONSÓRCIO 

É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, dada a natureza do objeto 
envolvendo baixa complexidade. 

DA VISITA TÉCNICA 

Recomenda-se que as empresas interessadas em participar da licitação participem de visita 
técnica à Cidade Administrativa, a fim de terem conhecimento pleno do local e evitarem 
problemas futuros. Para agendar visita à CA, o licitante deverá entrar em contato por meio 
do e-mail: clarice.almeida@planejamento.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3916-0687, para 
indicação do(s) representante(s) da empresa que fará(ão) visita à CA e escolha do dia da 
visita, que deverá ser realizada até às 16:00h do dia que anteceder a sessão licitatória. 

Será de inteira responsabilidade das empresas interessadas em participar da licitação, todos 
e quaisquer eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão na verificação das condições 
do local de execução do objeto desta contratação. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, comprovando: 

  

1. Experiência mínima de 12 (doze) meses na prestação de serviços de 
terceirização, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste 
Pregão; 

2. Para comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses, será aceito o 
somatório de atestados; 

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2351054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000300&infra_hash=6955ad42e28a2f1b16fd95a7d7f536963cb7089c4dae57baaa8082e7a24c22e1
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3. Os períodos concomitantes serão computados uma única vez; 

4. Que tenha executado contrato com características compatíveis ao objeto 
desta licitação com no mínimo 16 (dezesseis) postos; 

O(s) atestado(s) deverá(ão) conter ainda: 

a. A razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 
endereço, telefone, fax); 

b. Local e data de emissão; 

c. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade 
das informações. 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

DA CONTRATADA 

I.Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 

II.Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachás de identificação e 
provido de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, se necessário; 

III.Providenciar a substituição dos empregados, por motivo de férias, licença ou 
demissão, de forma a manter a ocupação dos postos ativados; 

IV.Fornecer cronograma e local de trabalho dos postos; 

V.Dar conhecimento à CONTRATANTE os horários de intervalo dos copeiros, garçons e 
supervisores, e fazer com que sejam intercalados, para possibilitar total 
disponibilidade de atendimento das equipes durante a jornada de trabalho e para 
que não seja efetuada fiscalização nestes horários. 

VI.Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE; 

VII.Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus empregados; 

VIII.Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, 
independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

IX.Nomear encarregado, responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Terá 
a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração; 

X.Recrutar, selecionar, treinar e preparar, rigorosamente, os empregados que irão 
prestar os serviços, encaminhando pessoas maiores de idade, portadoras de Certidão 
Negativa Criminal expedida pelo Cartório de Distribuição; 

XI.Informar imediatamente à Fiscalização do contrato qualquer alteração no quadro de 
funcionários; 
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XII.Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas, cuja 
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes e/ou insatisfatórios; 

XIII.Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços; 

XIV.Observar os horários determinados pela CONTRATANTE; 

XV.Fornecer todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no prazo de 5 dias 
úteis, cabendo à mesma autorizar a justificativa do não cumprimento do prazo; 

XVI.Manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE; 

XVII.Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

XVIII.Reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que vier a 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros envolvendo coisa, propriedade ou pessoa, em 
decorrência da execução do objeto e por danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados em serviço, correndo às suas expensas, sem 
quaisquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou as indenizações 
decorrentes de tais danos ou prejuízos; 

XIX.Responsabilizar-se civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados 
por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na 
execução do contrato; 

XX.Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua 
responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam 
surgir em decorrência do evento danoso; 

XXI.Submeter-se às normas de segurança do CONTRATANTE, em especial quanto ao 
acesso às suas dependências e cumprir todas as normas da Cidade Administrativa; 

XXII.Utilizar os serviços da Cidade Administrativa como energia elétrica, elevadores, água 
e esgoto de modo a evitar desperdícios; 

XXIII.Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de 
natureza grave não seja mantido, nem retorne às instalações da CONTRATANTE; 

XXIV.Comunicar ao agente previamente designado, de forma detalhada e por escrito, 
sobre qualquer eventualidade ou ocorrência que prejudique a execução do objeto 
deste contrato; 

XXV.Obedecer os critérios constantes nas especificações do objeto. 

XXVI.Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato; 

XXVII.Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições e qualificação 
exigidas na contratação, mantendo atualizado o Certificado de Registro Cadastral 
(CRC); 
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XXVIII.Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria; 

XXIX.Garantir que seus empregados, durante a prestação do serviço, observem as normas 
e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE no TERMO DE REFERÊNCIA para a 
prestação dos serviços objeto deste contrato; 

XXX.Enviar à CONTRATANTE o Termo Aditivo assinado pelos representantes legais da 
CONTRATADA, em até 10 (dez) dias após o seu recebimento; 

XXXI.É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer 
das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDO, abrangidas pelo Protocolo 
de MR 41 Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos 
usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, Parágrafo 
único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 
14/11/2000; 

DA CONTRATANTE 

I.Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, 
podendo para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os 
relatórios de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA; 

II. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços serão 
executados; 

III.Comunicar à CONTRATADA, em até 2 dias úteis e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinalando lhe prazo para que regularize sob pena de aplicar sanções legais e 
contratuais previstas; 

IV.Assegurar o livre acesso dos empregados, quando devidamente uniformizados e 
identificados, aos locais de prestação dos serviços; 

V.Disponibilizar local apropriado para alimentação, vestiário e guarda dos pertences 
dos empregados durante a execução dos serviços. 

 LOCAL E HORÁRIO 

Os serviços serão prestados na Cidade Administrativa Tancredo Neves, Rodovia Papa João 
Paulo II, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, obedecendo os dias e horários 
informados pela Contratante. 

DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente 
conferidos e aprovados pela Contratante. 
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O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a conferência pelo agente previamente 
designado pelo órgão demandante, conforme dispõe o Decreto nº 45.035/2009.  

As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o prazo 
para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 
considerado válido pelo Contratante. 

A Contratada deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos neste 
Termo de Referência. Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a Contratada deverá 
regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, 
reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização. 

Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 
objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências para sanção e rescisão contratual. 

O pagamento será realizado mensalmente, mediante aceite do serviço e disponibilidade 
dos equipamentos, conforme definido no INS (indicador de nível de serviço). 

O Indicador de Nível de Serviço visa garantir a qualidade do serviço prestado, sendo o 
pagamento mensal calculado por meio da seguinte fórmula: 

VPM = (VAM - Y1) – (TX x (1-Y2))   

Onde: 

VPM = Valor de Pagamento Mensal 

VAM = Valor de pagamento pelos postos efetivamente alocados no mês. Corresponde à 
multiplicação da quantidade postos alocados pelo Custo Mensal Unitário, conforme valores 
apresentados no anexo II deste contrato. 

Y1 = Valor dos postos encontrados desocupados. 

TX = Valor da taxa de administração da CONTRATADA. 

Y2 = Fator de ajuste correspondente ao resultado do indicador “Qualidade dos serviços de 
copeiros e garçons” (Anexo I). 

  

Indicador 01 

Ocupação dos Postos de Trabalho Exigidos 

Item Descrição 

Finalidade 
Avaliar a ocupação dos postos de trabalho exigidos e respectivas 
quantidades conforme Relação dos Postos de Trabalho – Item 3, 
buscando garantir a adequada execução do objeto contratual. 

Meta a cumprir 95% 
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Instrumento de medição 
Apontamento de ocupação dos postos de trabalho mediante 
verificação in loco. 

Forma de acompanhamento 

Aferição por amostragem, em verificações in loco a serem feitas 
pela CONTRATANTE, podendo ser acompanhada de preposto da 
CONTRATADA e consolidação mensal (somatório dos resultados 
das aferições amostrais). 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 

 Y1 = (TPD – FT) x VDP 

Onde: 

 Y1 = Valor diário do posto x nº de postos encontrados 
desocupados além da faixa de tolerância. 

 TPD = Total de Postos Desocupados no mês, que 
corresponde ao somatório do número consolidado de 
desocupações em cada posto no mês 

  

 FT = SF x 5  è Faixa de Tolerância de Postos Desocupados 
no mês. 

            100 

      SF = Somatório do número de fiscalizações realizadas 
em cada posto no mês 

 VDP = Valor diário do Posto 

Se TPD ≤ FT  => Y1 = 0 automaticamente. 

Início de Vigência 60 dias após o início da vigência do contrato. 

Faixas de ajuste no pagamento 
(Y1) 

A CONTRATADA dispõe de uma faixa de tolerância (número de 
postos que podem ser encontrados desocupados) 
correspondente a 5% do somatório da quantidade de fiscalizações 
realizadas em cada posto. A faixa de tolerância será calculada 
separadamente para cada tipo de posto de serviço. Os postos 
encontrados desocupados além dessa faixa de tolerância serão 
descontados, conforme mecanismo de cálculo acima. 

Observações 

Para a aferição deste indicador será utilizada a Relação de Postos 
de Trabalho – Item 3 deste Termo de Referência 

A faixa de tolerância será calculada separadamente para cada tipo 
de posto, ou seja, copeiros e garçons. 
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O valor apurado de FT será arredondado para baixo se o algoritmo 
decimal for menor que 0,5 e para cima caso o algoritmo decimal 
for igual ou maior que 0,5. 

  

Indicador 02 

Qualidade dos Serviços 

Item Descrição 

Finalidade 
Avaliar a qualidade dos serviços objeto do contrato por meio da 
observação da conduta / comportamento dos empregados da 
CONTRATADA. 

Meta a cumprir 95% 

Instrumento de medição 
Apontamentos em check list das condutas / comportamentos 
considerados como desconformes. 

Forma de acompanhamento 
Aferição por amostragem, em verificações in loco a serem feitas 
pela CONTRATANTE e consolidação mensal (somatório dos 
resultados das aferições amostrais). 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 

VDT = (TX x (1-Y2)) 

Onde: 

 VDT = Valor Descontado da Taxa de Administração 
 TX = Valor da Taxa de Administração 
 Y2 = Somatório da pontuação obtida em cada um dos 

itens desconformes multiplicados pelos pesos atribuídos 
a esses itens, e enquadramento do resultado apurado, na 
respectiva faixa de ajuste do desconto sobre a taxa de 
administração. 

Início de Vigência 60 dias após o início de vigência do contrato. 

  

  

Faixas de ajuste do desconto 
sobre a taxa de administração 
(Y2) 

Se Y2 ≤ SF x 0,05 = 1,00 

Se  SF x 0,05 < Y2 < SF x 0,10 = 0,95 

Se SF x 0,10 ≤ Y2 < SF x 0,15 = 0,90 

Se  SF x 0,15 ≤ Y2 < SF x 0,20 = 0,85 

Se SF x 0,20 ≤ Y2 < SF x 0,25 = 0,80 

Se  SF x 0,25 ≤ Y2 < SF x 0,30 = 0,75 

Se SF x 0,30 ≤ Y2 < SF x 0,35 = 0,70 
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Se  SF x 0,35 ≤ Y2 < SF x 0,40 = 0,65 

Se SF x 0,40 ≤ Y2 < SF x 0,45 = 0,60 

Se  SF x 0,45 ≤ Y2 ≤ SF x 0,50 = 0,55 

Se SF x 0,50 < Y2    0,00 

Onde: 

SF = Somatório do número de fiscalizações realizadas em cada 
posto no mês. 

Observações 

As condutas / comportamentos considerados desconformes 
estão listados no formulário constante no Anexo II do Termo de 
Referência. 

O fator de ajuste incidirá somente sobre o valor da Taxa de 
Administração. 

Os valores apurados das faixas de ajuste do desconto e de 
tolerância serão arredondados para baixo se o algoritimo 
decimal for menor que 0,5 e para cima caso o algoritimo decimal 
for igual ou maior que 0,5. 

  

Os Indicadores poderão ser revisados e/ou alterados em parte ou em sua totalidade caso 
se mostrem ineficientes no desenvolver do contrato, visando garantir o melhor 
desempenho na apuração e acompanhamentos dos serviços prestados pela Contratada. 

À CONTRATADA será garantido o direito ao contraditório, a ser apresentado à 
CONTRATANTE em 10 (dez) dias úteis contados da Notificação do Resultado dos 
Indicadores, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que comprovada a 
improcedência da avaliação. 

Os apontamentos a serem registrados para apuração dos indicadores 1 e 2 (Anexo I e II), 
seguirão as seguintes disposições: 

Os apontamentos para verificar a ocupação de postos e a qualidade dos serviços serão 
aplicados pela CONTRATANTE por amostragem, não sendo necessária a aplicação em 100% 
dos postos ativados no dia. 

A CONTRATADA poderá acompanhar a CONTRATANTE durante as fiscalizações dos serviços 
contratados. 

As irregularidades apontadas no formulário do indicador de qualidade (Anexo II) poderão 
ser comprovadas por meio de fotografias (desde que as mesmas contenham data e horário 
do registro) ou outros documentos comprobatórios, que deverão ser anexados aos 
formulários a que fizerem referência. 

Sempre que irregularidades ou desconformidades na prestação dos serviços forem 
registradas por meio dos apontamentos nos formulários próprios, o gestor do Contrato 
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deverá encaminhá-los à CONTRATADA, por meio eletrônico (e-mail institucional) A 
formalização dos registros das desconformidades será feita por ocasião do envio do 
Relatório de Fiscalização no qual será feita a apuração dos indicadores. 

 A apuração da nota mensal dos indicadores 1 e 2 (Anexos I e II), obedecerá às 
seguintes disposições: 

a. Para efeitos de apuração dos indicadores de nível de serviço, será considerado 
o serviço prestado no mês em curso; 

b. Desta apuração, resultará o Relatório de Fiscalização, que deverá ser 
concluído e remetido à CONTRATADA até o 12º dia útil do mês subsequente à 
prestação do serviço. 

c. Caso discorde do resultado do Relatório de Fiscalização, a CONTRATADA terá 
10 (dez) dias úteis para apresentar defesa, contados do recebimento da notificação 
acima referida; 

d. A não apresentação da defesa pela CONTRATADA no prazo acima estipulado 
implica preclusão desse direito, bem como a aceitação tácita dos termos do 
Relatório de Fiscalização o que resultará em ajuste do próximo pagamento a ser 
efetuado. 

e. Caso a CONTRATADA apresente defesa contra o Relatório de Fiscalização, a 
CONTRATANTE deverá se manifestar em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
seu recebimento; 

f. A não manifestação da CONTRATANTE perante a defesa da CONTRATADA 
implica sua concordância tácita com os argumentos expostos na defesa, não tendo 
mais oportunidade de reclamar o desconto na fatura apresentado na Notificação 
dos Resultados. 

DA REPACTUAÇÃO 

O presente Contrato poderá ser repactuado, desde que observado o interregno mínimo de 
12 (doze) meses, contados a partir da apresentação da proposta, ou da última repactuação, 
visando adequação aos novos preços de mercado e mediante demonstração analítica da 
variação dos componentes de custos, devidamente justificada, de conformidade com o 
Decreto nº 2.271/97, ou outros dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder 
Público, em complementação ou substituição à mencionada norma. 

 DAS PENALIDADES 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela Contratante: 

I.Advertência por escrito; 

II.Multa, nos seguintes limites máximos: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do objeto não executado; 

 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 
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ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o 
valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 
pertinente; 

 5% (cinco por cento) o valor do contrato, em caso de recusa da contratada em 
efetuar o reforço de garantia; 

III.I. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 
45902, de 27 de janeiro de 2012; 

IV.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002. 

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

Fica designado a servidora Clarice dos Santos Guimarães de Almeida, MASP 1.367.270-4, 
lotado na Subsecretaria de Operação e Gestão de Projetos da Cidade Administrativa, que 
irá ser responsável, para acompanhar e fiscalizar como representante da Administração, 
atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 
8.666 de 1993. 

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO I - Tabela Indicador I – Ocupação dos Postos 

INDICADOR DE POSTOS DESOCUPADOS 

Tipo de 
posto 

Jornada 
Dias 
no 

mês 

Qtde. 
de 

postos
/Dia 

Número 
de 

fiscalizaçõ
es 

Número 
total 

postos 
fiscalizado

s 

Tolerância 
de 5% 

Total de 
postos 

desocupado
s 

Total de 
postos a 
desconta

r 

Copeiro 2ªa sexta 22 15          

Garçom 2ªa sexta 22 48          

Supervisor 2ªa sexta 22 2          

  

Tipo de posto 
Total de postos 
a descontar 

Valor diário do 
posto 

Desconto total ao fim do 
mês 

Copeiro      R$         -   

Garçom      R$         -   

Supervisor      R$         -   

    Total  R$         -   
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A partir do % de tolerância, desconta-se do VPM (Valor de Pagamento Mensal) o valor do 
posto referente ao dia em que ele se encontra desocupado. 

ANEXO II -  Checklist do Indicador II – Qualidade do Serviço 

  

 

 

INDICADOR DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

Infração 
N° de 
infrações 

Pontos 

Copeiro/garçom lendo jornal   0 

Uso incompleto do uniforme (inclusive crachá) - 1 
ponto a cada item faltante 

  0 

Reunião com serviço solicitado no sistema não 
atendida 

  0 

Refeitório com as mesas, os microondas e o 
balcão refrigerado não mantidos limpos 

  0 

Copa com a pia não mantida limpa   0 

Empregado utilizando brincos   0 

 Empregado utilizando anel (eis)   0 

Empregado utilizando relógio   0 

Empregado utilizando pulseira (s)   0 

Empregado utilizando colar (es)   0 

Empregado utilizando maquiagem   0 

Empregado fazendo uso de unhas esmaltadas   0 

Empregado fazendo uso de unhas compridas   0 

Empregado não barbeado, com cabelos sem 
cortar ou sujos 

  0 

Não reposição de açúcar ou adoçante para servir 
as reuniões quando houver no estoque 

  0 

Utilizar utensílios (copos, jarras, pires, xícaras e 
colheres) com resíduos 

  0 

Realizar atividades não correlatas às funções ou 
que comprometam a qualidade dos serviços (por 
exemplo, escutar música em volume alto, deixar 
de atender ao telefone por estar realizando 
atividades lúdicas, etc) 

  0 

 O indicador incide sobre a taxa de 
administração: 

Desconto =Taxa de adm. x (1-FA) 

Total (Y2) 0 

Nota final % 

Desconto  R$                   -   
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2018  

(Preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Endereço Eletrônico  

Telefone  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante 
Legal 

 CPF do Representante Legal  

LOTE ÚNICO 

ITEM 01 – 35785 - Pregão para 

contratação de prestação de serviços 

de garçonaria e copeiria, de forma 

contínua, com fornecimento de 

material de limpeza para 

higienização dos equipamentos e 

utensílios utilizados para execução 

dos serviços contratados na Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo 

Neves. 

VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

R$ R$ 

Prazo de Validade da Proposta  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas 
da solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

  

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº ____ /_______ de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, que celebra o Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão e a empresa 
_______________________________. 

 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão/SEPLAG, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do 
Estado de Minas Gerais – CAMG – 3º andar do Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo 
II, 4.001, Bairro Serra Verde, CEP nº 31630-901, CNPJ nº 05.461.142/0001-70, neste 
ato representada pelo xxxx, Sr. xxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº MG xx SSP - MG e do CPF nº xxxx, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ nº 
___________________, com sede à ___________________ nº _______, bairro 
___________________, CEP nº ___________________, neste ato representada pelo 
Sr. ___________________, brasileiro___, portador da Cédula de Identidade nº. 
___________________ – SSP/MG e do CPF nº ___________________, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, nos termos da 
Lei 8.666/93, dos Decretos Estaduais/MG nº 45.035/2009, 45.018/2009 e 45.902/2012 
e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de garçonaria e 
copeiria, de forma contínua, com fornecimento de material de limpeza para 
higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços 
contratados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, de acordo com as 
especificações e detalhamentos do anexo I, do edital, que, juntamente com a proposta 
da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição. 

Cláusula Segunda - DO PREÇO 

O valor estimado para a contratação é de R$ xx  (xxx reais e xxx centavos), 
correspondente a 12 (doze) parcelas mensais programadas, relativas à de prestação 
de serviços de garçonaria e copeiria, de forma contínua, com fornecimento de material 
de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução 
dos serviços contratados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
conforme termo de referência (anexo I do edital). 

Cláusula terceira - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

I – A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no anexo I do edital, 
após recebimento de Ordem de Serviço ou Nota de Empenho; 
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II – O recebimento do objeto, pelo CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes 
procedimentos, observando o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 
com as especificações contidas no anexo I do edital, e, encontrada alguma 
irregularidade, será fixado prazo para correção pela CONTRATADA; 

b) definitivamente, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas 
no anexo I do edital e consequente aceitação, observado o disposto no art. 10 do 
Decreto nº. 37.924/96. 

III – Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de 
pagamento serão suspensos e será considerada a execução do objeto em atraso. Fica 
a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento; 

IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 
reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções. 

Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, através do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por 
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o 
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de recebimento 
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela 
CONTRATANTE. 

I - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após 
cada parcela de execução do objeto a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do 
relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver; 

II - A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá realizar a 
verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-
e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela 
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante 
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e; 

III - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor; 

IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 
e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do 
documento, considerado válido pela CONTRATANTE. 

 

§ 1º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 
previstos no edital; 

 

§ 2º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, 
se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a 
adoção das providências tendentes a aplicação de sanções administrativas à empresa 
e rescisão contratual; 
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Cláusula Quinta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária, 
nº 1501 04 122 186 4132 0001 33 90 37 02 0.10.1 e daquelas que vierem a substituí-
las. 

 

Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

§ 1º - DA CONTRATADA 

I. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente; 

II. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachás de 
identificação e provido de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, se 
necessário; 

III. Providenciar a substituição dos empregados, por motivo de férias, licença ou 
demissão, de forma a manter a ocupação dos postos ativados; 

IV. Fornecer cronograma e local de trabalho dos postos; 

V. Dar conhecimento à CONTRATANTE os horários de intervalo dos copeiros, 
garçons e supervisores, e fazer com que sejam intercalados, para possibilitar 
total disponibilidade de atendimento das equipes durante a jornada de 
trabalho e para que não seja efetuada fiscalização nestes horários. 

VI. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE; 

VII. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus empregados; 

VIII. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, 
independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

IX. Nomear encarregado, responsável pelos serviços, com a missão de garantir o 
bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo 
integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes 
dos serviços. Terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao 
Responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração; 

X. Recrutar, selecionar, treinar e preparar, rigorosamente, os empregados que 
irão prestar os serviços, encaminhando pessoas maiores de idade, portadoras 
de Certidão Negativa Criminal expedida pelo Cartório de Distribuição; 

XI. Informar imediatamente à Fiscalização do contrato qualquer alteração no 
quadro de funcionários; 

XII. Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas, 
cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes e/ou insatisfatórios; 

XIII. Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços; 
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XIV. Observar os horários determinados pela CONTRATANTE; 

XV. Fornecer todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE no prazo de 5 
dias úteis, cabendo à mesma autorizar a justificativa do não cumprimento do 
prazo; 

XVI. Manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE; 

XVII. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

XVIII. Reconhecer que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que 
vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros envolvendo coisa, propriedade ou 
pessoa, em decorrência da execução do objeto e por danos advindos de 
qualquer comportamento de seus empregados em serviço, correndo às suas 
expensas, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou as 
indenizações decorrentes de tais danos ou prejuízos; 

XIX. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos 
causados por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos 
envolvidos na execução do contrato; 

XX. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de 
sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas 
que possam surgir em decorrência do evento danoso; 

XXI. Submeter-se às normas de segurança do CONTRATANTE, em especial quanto 
ao acesso às suas dependências e cumprir todas as normas da Cidade 
Administrativa; 

XXII. Utilizar os serviços da Cidade Administrativa como energia elétrica, elevadores, 
água e esgoto de modo a evitar desperdícios; 

XXIII. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como 
de natureza grave não seja mantido, nem retorne às instalações da 
CONTRATANTE; 

XXIV. Comunicar ao agente previamente designado, de forma detalhada e por 
escrito, sobre qualquer eventualidade ou ocorrência que prejudique a 
execução do objeto deste contrato; 

XXV. Obedecer aos critérios constantes nas especificações do objeto. 

XXVI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato; 

XXVII. Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições e 
qualificação exigidas na contratação, mantendo atualizado o Certificado de 
Registro Cadastral (CRC); 

XXVIII. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria; 
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XXIX. Garantir que seus empregados, durante a prestação do serviço, observem as 
normas e diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE no TERMO DE 
REFERÊNCIA para a prestação dos serviços objeto deste contrato; 

XXX. Enviar à CONTRATANTE o Termo Aditivo assinado pelos representantes legais 
da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias após o seu recebimento; 

XXXI. É vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de 
qualquer das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDO, abrangidas 
pelo Protocolo de MR 41 Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e 
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de 
Montreal, conforme artigo 1º, Parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, 
e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000; 

§2º - DA CONTRATANTE 

I. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente 
designado, podendo para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios 
gerenciais e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela 
CONTRATADA; 

II.  Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos 
necessários ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os 
serviços serão executados; 

III. Comunicar à CONTRATADA, em até 2 dias úteis e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do 
contrato, assinalando lhe prazo para que regularize sob pena de aplicar sanções 
legais e contratuais previstas; 

IV. Assegurar o livre acesso dos empregados da MGS, quando devidamente 
uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços; 

V. Disponibilizar local apropriado para alimentação, vestiário e guarda dos 
pertences dos empregados durante a execução dos serviços. 

Cláusula Sétima - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das 
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela Contratante:  

I. Advertência por escrito; 

II. Multa, nos seguintes limites máximos: 

• 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do objeto não executado; 

• 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas. 

• 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 
pertinente. 
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III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto 
Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002. 

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas 
contratualmente. 

A multa será descontada dos pagamentos a que fizer jus a contratada. 

A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a 
ampla defesa e o contraditório. 

As sanções previstas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP. 

Cláusula Oitava - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE, 
devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do 
objeto, em conformidade com o previsto no anexo I do edital, na proposta da 
CONTRATADA e neste instrumento. 

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 
do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas; 

§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do objeto, incluídas as imperfeições de natureza técnica ou 
aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil; 

§ 3º O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA; 

Cláusula. Nona - DA VIGÊNCIA 

Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do 
seu extrato no Órgão oficial de imprensa de Minas Gerais podendo ser prorrogado nos 
termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

Cláusula Décima - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º 
8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade 
competente. 

Cláusula Décima Primeira – DA REPACTUAÇÃO 

O presente Contrato poderá ser repactuado, desde que observado o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da apresentação da proposta, ou da 
última repactuação, visando adequação aos novos preços de mercado e mediante 
demonstração analítica da variação dos componentes de custos, devidamente 
justificada, de conformidade com o Decreto nº 2.271/97, ou outros dispositivos legais 
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que venham a ser editados pelo Poder Público, em complementação ou substituição à 
mencionada norma. 
 

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO 

A rescisão do Contrato poderá ser, de acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93: 

I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato, se houver, e/ou pagamentos 
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados; 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido; 

§3º É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, com e ou em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na contratação 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; 

§4º As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de 
propriedade da outra parte, acaso em seu poder; 

§5º No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado 
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade 
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras; 

§6º O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III - Indenizações e multas. 

 

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual; 

II - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto 
deste pregão. 
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Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 
10.520, de 17 de Julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente, 
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas nacionais e estaduais, 
que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
 
Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de 
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 de 21/06/1993. 
 
Cláusula Décima Sexta - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato. 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, 
juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

 

Belo Horizonte, MG,            de                                       de 2018. 

 

Assinam eletronicamente: 

 

CONTRATANTE: (órgão da Administração)  

 

                         

   

CONTRATADA: (Nome empresarial e CNPJ) 
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ANEXO V -      DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA NÃO VISITAÇÃO 

 
Ref.: Pregão Eletrônico nº __________ /2018. 
 
 
A empresa ________________________________________, CNPJ/MF nº 
______________________, por intermédio de seu (s) representante (s) legal (is), 
______________________________, RG ____________________ e CPF nº  
______________________, declara (m) que optou por NÃO REALIZAR A VISITAÇÃO TÉCNICA, 
oferecida pela SOGCA/SEPLAG. 
 
Assim, ao participar do certame, aceita as condições previstas no instrumento convocatório.  
 
Declara ainda que, caso seja vencedora do processo, oferecerá os serviços solicitados, não 
podendo alegar desconhecimento para abster-se de qualquer obrigação contratada. 
 
_______________________, ___ de _________________ de 2018. 
 
 
Assinatura do responsável/representante da empresa 
 
Nome (Doc. de Identidade e CPF) 
 
Cargo/Função na empresa 

 

 


