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PREÂMBULO EDITAL  

 

PROCESSO N° 099/2022 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 020/2022 

UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DATA DA REALIZAÇÃO:  13 DE SETEMBRO DE 2022. 

HORÁRIO: A PARTIR DAS  14:00 HORAS. 

LOCAL: Av. Getúlio Vargas, 925, Centro, CEP: 38310-000, Gurinhatã-MG. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DA 

ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE 

SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ, A SER REALIZADO CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO FOLHETO DESCRITIVO, QUE INTEGRA ESTE EDITAL 

COMO ANEXO I. 

 

 

O Senhor Marcelo Silva Borges Parreira, Pregoeiro designado pela 

municipalidade de Gurinhatã-MG, torna público que se acha aberta, 

nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial) nº 

020/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo nº 

099/2022, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 

do Consumidor), aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 

as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital na Sede da 

Prefeitura Municipal de Gurinhatã-MG, na sala de Licitações, das 08:00 às 11:00 horas e das 12:30 às 17:00 

horas, ou ainda fazer solicitação do envio pelo e-mail licitacao@gurinhata.gov.br. 

 

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

parte integrante.  

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 

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

se apresentarem para participar do certame.  

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Av. Getúlio Vargas, 925, Centro, CEP: 38310-000 

– Gurinhatã-MG, iniciando-se no DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 ÀS 14:00 HORAS e será conduzida pela 

Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

 

1 - DO OBJETO  
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1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA 

ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, RAIS, 

CONECTIVIDADE SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ, a ser realizado conforme especificações 

constantes do folheto descritivo, que integra este Edital como ANEXO I. 

 

1.2 – As despesas do presente certame licitatório onerarão seguintes Fichas Orçamentárias: 

 

02.06..04.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- 

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – FICHA 70 – Fonte 100. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - A  participação nesta licitação é exclusiva às microempresas - ME, empresas de pequeno porte - 

EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, nela 

incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado, e que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital.   

 

2.2  – Não será admitida a participação de empresas licitantes: 

 

2.2.1 - Que estejam suspensos de licitar e impedidos de contratar com a Administração Pública 

Municipal de Gurinhatã; 

 

2.2.4 - Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.2.5 - Estrangeiros que não funcionem no País. 

 

2.2.6 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

2.2.7 - Cujo proprietário ou sócio seja empregado da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 

 

2.2.8 - Cujo participante da Comissão de Licitação seja direta ou indiretamente dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

 

2.2.9 - Que estiver sob processo de falência ou concordata; 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

3.1 - No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a licitante deverá apresentar um 

representante, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao 

horário previsto para a sua abertura com os documentos de credenciamento, abaixo designados, fora dos 

envelopes, para proceder à respectiva fase inicial do Pregão: 

 

3.1.1 - DAS EMPRESAS: 

 

3.1.1.1 - Estatuto Social, Ato Constitutivo ou Contrato Social devidamente registrado e que lhe confira 

poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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3.1.1.2 - Documento público de identificação contendo foto (Cédula de Identidade, Carteira Nacional 

de Habilitação ou documento público de Identidade Profissional todos válidos na forma da lei) do (s) 

sócio (s) administrador (es). 

 

3.1.1.3 - Declaração de fatos não impeditivos e demais declarações (Modelo Anexo V). 

 

3.1.2 DOS REPRESENTANTES: 

 

3.1.2.1 - Documento público de identificação valida, contendo foto (Cédula de Identidade, Carteira 

Nacional de Habilitação ou documento público de Identidade Profissional todos válidos na forma da 

lei); 

 

3.1.2.2 - Instrumento particular com FIRMA RECONHECIDA ou público de PROCURAÇÃO, 

estabelecendo poderes para representar a licitante, expressamente quanto à prática de todos os atos 

inerentes ao Certame, subscrita pelo titular. 

 

3.1.2.3 - No caso de o representante NÃO ser o Titular ou Procurador da empresa o mesmo devera 

portar a CARTA DE CREDENCIAMENTO, com poderes para formular ofertas, lances de preço, 

recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes a sessão em nome da 

representada, subscrita pelo titular ou procurador da empresa, (MODELO ANEXO III). 

 

3.2 - Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 3.1.1 ou 3.1.2, terão poderes para 

formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar após a declaração do 

vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do pregoeiro, assinar a ata onde 

estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame 

em nome da Proponente. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha 

renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do pregoeiro.  

 

3.3 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de 

outras Proponentes. 

 

3.4 - Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante 

deverá apresentar, no ato do credenciamento, um dos seguintes documentos: 

 

3.4.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, 

comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 

emissão não superior a 30 (trinta) dias. 

 

3.4.2 - Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 

 

3.4.3 - Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) 

referente ao exercício de 2020 ou 2021, autenticado na junta comercial da sede da licitante. 

 

3.5 - Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia autenticada 

por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos originais para a devida 

autenticação pela Administração Municipal (Departamento de Licitações). 

 

3.6 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto.  

3.7 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada.  
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3.8 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 

por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

3.9 - Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou mesmo tenha sido declarado 

inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer âmbito (Federal, Estadual ou 

Municipal), este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação da 

proposta a indicação por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente 

licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto do art. 97 da Lei 8.666/93. 

 

3.10 - OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS LICITANTES NO CREDENCIAMENTO ESTÃO 

DISPENSADAS DA APRESENTAÇÃO NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. 

 

3.11 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante 

fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

3.12 - OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

CERTAME, ESTANDO DISPENSADAS AS LICITANTES QUE NÃO PUDEREM SE FAZER PRESENTE, 

APENAS DOS DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA OFERTAR LANCES, DEVENDO OS 

DEMAIS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ESTAREM FORA DOS ENVELOPES DE 

HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA. 

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 

ANEXO V deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.  

 

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO –  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 

A/C SETOR DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 

 

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 

A/C SETOR DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador, juntando-se a procuração.  
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4.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, 

perfeitamente legíveis, autenticada em cartório ou pela Administração Municipal (Departamento de 

Licitações). 

 

4.5. A autenticação de documentos pela Administração Municipal será realizada apenas nos dias anteriores 

ao certame, no horário das 12:00 às 17:00 horas e durante o período de Credenciamento. 

 

4.6. A Administração Municipal não autenticará documentos no ato da licitação. 

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

5.1 – Somente serão aceitas proposta com preços unitários iguais ou inferiores ao previsto no Temor 

de Referência e Preço Máximo Admitido (Anexo I). 

 

5.2 - A proposta deverá ser entregue em folha timbrada da empresa, ou, em folha A4 que tenha todos os 

dados cadastrais da empresa, como: Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail para contato, 

agência e conta corrente para depósito no caso da empresa ser vencedora do certame. 

 

5.2.1 - Não serão aceitas propostas em folhas com timbre do município.  

 

5.3 - O envelope “1” - PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser apresentada datilografada ou digitada, 

rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, (preferencialmente em folhas seqüencialmente numeradas), 

e  deverá conter: 

 

5.3.1 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 

5.3.2 - Razão social da empresa, telefone, e-mail e endereço completo; 

 

5.3.3 - Descrição completa do produto ofertado,  referências e demais dados técnicos solicitados no 

Anexo I. 

 

5.3.4 - Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 

vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 

despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

 

5.3.5 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 

 

6 - DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

6.1 - Os preços registrados por força deste processo terão validade de 02 (dois) meses, a contar da data da 

assinatura do contrato. 

 

6.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus Anexos.  

 

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 
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7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 

dizem respeito a:  

 

7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

7.1.1.2 -  Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

 

7.1.1.3 -  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;  

 

7.1.1.4 - Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedade empresária ou cooperativa;  

 

7.1.1.5 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

 

7.1.1.6 - Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir.  

 

7.1.1.7 - Declaração do responsável legal pela empresa de que a empresa não possui 

em seu quadro de funcionários: a) pessoas menores de 18 anos trabalhando em horário 

noturno; b) pessoas menores de 16 anos trabalhando, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 anos. 

 

7.1.1.8 - Os documentos relacionados nos itens 7.1.1.2 a 7.1.1.6 não precisarão constar do 

Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL  

 

7.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);  

 

7.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

 

7.1.2.3 -  Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente;  

 

7.1.2.4 - Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente;  

 

7.1.2.5 - Provade regularidade conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, nos 

termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751/2014; 

7.1.2.6 - Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

7.1.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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7.1.3.1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior à 90 (noventa) 

dias, da data designada para a sessão no presente certame. 

 

7.1.3.2 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 

 

7.1.3.3 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

7.1.3.4 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 

apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial. 

 

7.1.3.5 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1.4.1 - Comprovação de Capacidade Técnica da licitante e/ou do(s) profissionais que 

irão prestar os serviços, através da apresentação de atestado de capacidade técnica 

emitido por pessoa jurídica de direito público que comprove já ter realizado serviços 

similares aos prescritos no Anexo I – Termo de Referência.  

 

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-

se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) 

minutos.  

 

8.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de não 

impedimentos, de acordo com o estabelecido no Anexo V deste Edital e, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação.  

 

8.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

 

8.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

 

8.4.1 - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;  

 

8.4.2 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

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

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

 

8.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:  

 

8.5.1 - seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  
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8.5.2 - não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes.  

 

8.6 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço global. 

 

8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 

8.7.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances.  

 

8.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1%.  

 

8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 

da formulação de lances.  

 

8.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 

essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado.  

 

8.11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito.  

 

8.12 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião 

do julgamento.  

 

8.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor.  

 

8.14 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante:  

 

8.14.1 - substituição e apresentação de documentos ou, 

 

8.14.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.14.2.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do 

processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

 

8.15.2.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

8.14.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  
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8.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, 

respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso 

em que será declarado vencedor.  

 

9 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MEs E EPPs EM CONFORMIDADE COM A LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006 

 

9.1 - A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento 

diferenciado e favorecido previsto nos itens deste Título. 

 

9.2 - Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante deverá 

apresentar, no ato do credenciamento, um dos seguintes documentos: 

 

9.2.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, 

comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não 

superior a 30 (trinta) dias. 

 

9.2.2 - Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 

 

9.2.3 - Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) referente 

ao exercício de 2020 ou 2021, autenticado na junta comercial da sede da licitante. 

 

9.3 - Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia autenticada 

por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos originais para a devida 

autenticação por membro da Equipe de Apoio. 

 

9.4 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, prazo 

diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal; 

 

9.5 - No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal em conformidade com 

a Lei Complementar n. 123/2006, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar esses documentos, mesmo com algum tipo de restrição, e lhe será o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los novamente já 

sem qualquer restrição. 

 

9.6 - O prazo referido no item anterior poderá, a critério do Município de Gurinhatã-MG, ser prorrogado por 

mais 5 (cinco) dias úteis. 

 

9.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens 5 e 6 deste título, conforme o caso, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 

 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
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licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação.  

 

10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente.  

 

10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

 

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

10.6 - A adjudicação será feita por item.  

 

11 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

10.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 

começara a fluir da data de sua reapresentação.  

 

10.2 - O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou cheque a ser retirado na Tesouraria 

Municipal em até 30 (trinta) dias a contar do fornecimento do objeto da licitação e da documentação fiscal, 

devidamente atestada pela Administração. 

 

12 - DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 - A empresa (s) vencedora (s) do pregão terão prazo de 05 (cinco) dias para assinar o respectivo contrato, 

sob pena das sanções legais cabíveis. 

 

13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 

13.1 -  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

13.2 -  Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratada, 

garantida a prévia defesa, além das sanções previstas no CONTRATO, ANEXO VI deste Edital, ficará sujeita 

às seguintes sanções:  

 

13.2.1 -  Advertência;  

 

13.2.2 -  Multa (definida no contrato); 
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13.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (dois) anos; 

 

13.2.4 - Declaração    de   Inidoneidade    para      licitar      ou     contratar     com    a Administração 

Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 

13.3 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da 

primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

13.4 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à 

empresa, e publicação no Órgão Oficial do Município (excluídas as penalidades de advertência e multa de 

mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 

correspondente. 

 

14 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

 

15.3 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.  

 

15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 

rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

15.5 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.  

 

15.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados nos instrumentos 

de publicação devidos.  

 

15.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 

retirada no Setor de Compras e Licitações, após a celebração do contrato. 

 

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

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 

15.8.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo de até 1 

(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
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15.8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

15.9 - Os Pedidos de esclarecimentos, impugnações, informações, encaminhados por e-mail, ou por 

qualquer outro processo eletrônico, não serão acatados, devendo os mesmos serem  protocolados 

diretamente junto ao Setor de  Licitações da Prefeitura Municipal de Gurinhatã-MG, no horário das 

08:00 horas às 17:00 horas, em dias de expediente. 

 

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

 

15.11 - Integram o presente Edital:  

 

15.11.1 - ANEXO I - Termo de Referência; 

15.11.2 - ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

15.11.3 - ANEXO III - Modelo de Credenciamento; 

15.11.4 - ANEXO IV- Modelo de Declaração de Atendimento ao art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93; 

15.11.5 - ANEXO V - Modelo de Declaração de Não Impedimentos e Demais; 

 15.11.6 - ANEXO VI – Minuta Contrato.   

 

15.12 – Fica ressalvado à Prefeitura Municipal Gurinhatã-MG, o direito de revogar total ou parcialmente o 

presente certame, desde que observadas as disposições legais pertinentes. 

 

15.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Ituiutaba-MG.  

 

Gurinhatã-MG, 30 de agosto de 2022. 

 

 

Marcelo Silva Borges Parreira 

PREGOEIRO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO N° 054/2022 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 007/2022 

 

1. OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA 

FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO 

AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A presente contratação justifica-se em razão da necessidade de um profissional para acompanhar 

constantemente o Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, visando proporcionar 

todo o conhecimento e capacitação profissional aos funcionários do supramencionado Departamento.  

 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na área de 

Recursos Humanos, compreendendo as seguintes ações:  

 

a) Prestar serviços de assessoria e treinamento dos servidores do setor de Recursos Humanos de forma 

presencial e a distância, com orientações via e-mail, telefone, acesso remoto e outros meios eletrônicos todos 

os dias da semana, orientando e acompanhando o envio de dados; 

b) Assessoria com produção de materiais atendendo a demanda do objeto, conforme algumas obrigações 

que os municípios precisam prestar no âmbito federal e estadual, tais como: INSS, IRRF, FGTS, RAIS, DIRF, 

SEFIP, E-Social; 

c) Orientações em relação as rotinas de contratação, afastamentos, aumentos salarias, horas extras, 

adicionais, auxílios previdenciários, vantagens, médias salariais e outros assuntos afins; 

d) Assessoria na normatização de procedimentos como: alterações legislativas na área tributária, trabalhista, 

previdenciária e outras pertinentes; 

e) Orientações quanto aos procedimentos de rotinas de integração dos vencimentos, descontos e encargos 

patronais da  folha com a contabilidade, que exigem controles específicos que devem ser acompanhados e 

verificados; 

f) Assessoria e orientações quanto as rotinas de geração da prestação de contas ao INSS, através do módulo 

denominado SEFIP, onde serão procedimentados e acompanhados todas as atividades desde a geração dos 

arquivos intermediários, SEFIP.RE até o fechamento da remessa via sistema web de transmissão de dados 

da Caixa Econômica Federal denominado Conectividade Social; 

g) Assessoramento nas rotinas de INSS, IRRF, contratações, rescisões, férias, afastamentos, adicionais e 

licenças; 

h) Geração e parametrização de arquivos da GFIP-SEFIP, DIRF, RAIS, SIOPE e SICOM; 

i) Assessoria na prestação de contas ao RFB, através do módulo denominado DIRF, onde serão 

procedimentados e acompanhadas todas as atividades desde a geração dos arquivos intermediários, DIRF 

até o fechamento da remessa via sistema web de transmissão de dados da SRFB, denominado PGD DIRF; 

j) Assessoria na prestação de contas a RAIS, através do módulo denominado RAIS, onde serão 

procedimentados e acompanhadas todas as atividades desde a geração dos arquivos intermediários, RAIS 

até o fechamento da remessa via sistema web de transmissão de dados do programa; 

k) Treinamento e suporte no envio dos dados aos técnicos dos setores de recursos humanos, com: e-Social 

– Manuais, leiautes, tabelas e eventos, faseamento: estrutura dos leiautes do E- social, tabela de regras, 



 

 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 
AV. Getúlio Vargas, 925 - Tel: (034) 3264-1010 - FAX: (034) 3264-1015 

CEP 38310-000-GURINHATÃ  -  MINAS GERAIS 
E-mail: licitação@guirnhata.mg.gov.br 

P
ág

in
a1

4
 

eventos do cadastro inicial, tabelas do E-social, eventos periódicos e não periódicos, novas obrigações para 

RFB: EFD-REINF, DCTFWEB; 

l) Assessoria na análise da configuração dos dados no sistema informatizado do setor de recursos humanos 

juntamente com a documentação dos servidores; 

m) Orientações na solução de problemas da qualificação cadastral dos servidores; 

n) Assessoramento na análise de rubricas utilizadas na folha de pagamento (proventos, descontos, 

informativas e informativas redutoras) em relação DE/PARA e-Social e na incidência sobre a folha; 

o) Assessoria na melhor forma de controlar os atestados médicos, licenças, auxílios, com preenchimento da 

documentação necessária, observando e informando dados, elaborando relatórios e executando todas as 

obrigações previdenciárias; 

p) Acompanhamento junto ao sistema informatizado, possíveis testes de envio de dados e orientações na 

solução dos erros; 

q) Orientação e acompanhamento no envio de dados conforme cronograma de envio do e- Social, 

assessorando na identificação das mensagens de erros do sistema correções/ajustes; 

r) Outros procedimentos necessários para o completo atendimento da demanda ao município no objeto em 

questão, realizando todo o suporte para o correto envio dos dados; 

s) Assessoria na conferência a atualização de CBOs para apuração do CNAE preponderante, alíquotas RAT 

e FAP, conferência nos códigos FPAS; 

t) Assessoria em relação aos cálculos trabalhistas, horas extras, adicionais noturnos, adicionais de tempo de 

serviço, licenças, afastamentos entre outros adicionais; 

u) Assessoria em conferência de relatórios emitidos para finalização dos cálculos de folha de pagamento; 

v) Assessoria na elaboração de instruções normativas e suas alterações relacionadas ao banco de horas, 

compensações, jornada de trabalho, folgas; 

w) Serão de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

transporte, salários, alimentação, diárias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários, de ordem de 

classe, indenizações civis e outras que porventura for de vida, na execução do projeto objeto desta Licitação, 

ficando ainda a Licitante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da 

Proponente/Contratada; 

 

3.2 - Projeto e-Social – Elementos mínimos exigidos para o planejamento: 

 

a) Ministrar workshop informativo e elucidativo sobre todos os aspectos que envolvem a implantação, as 

regras, as benesses, os prejuízos, pontos críticos, bem como as dificuldades para que este projeto tenha 

sucesso na sua implantação; 

b) Realizar diagnóstico organizacional, mantendo como foco o setor de recursos humanos para implantação 

do planejamento, bem como a interação com setores independentes; 

c) Definir a estratégia a ser seguida a partir dos objetivos definidos; 

d) Capacitar os servidores envolvidos no processo, conforme cronograma pré-definido;  

e) Promover as mudanças necessárias no planejamento, de acordo com a necessidade, no que se refere a 

número de funcionários, equipe interna e externa, informações necessárias e adequações estratégicas que 

possam interferir no resultado do projeto e na sua qualidade de execução; 

e) Elaborar o manual de procedimentos a partir do qual o setor poderá dar andamento dos trabalhos, bem 

como facilitará para alinhamento para novos entrantes na equipe envolvida na manutenção do e-social; 

 

3.3 - Elementos mínimos exigidos para a execução: 

 

a) Assessorar o projeto planejado do início ao final, bem como acompanhamentos e melhorias; 

b) Assessorar no auxílio na configuração do sistema para a qualificação cadastral de todos os servidores da 

entidade; 

c) Assessorar o auxílio na revisão de cadastro de servidores, atuais e antigos, preexistentes no banco de 

dados e que possam refletir no processo de implantação; 
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d) Assessorar e acompanhar os estudos e adequações necessárias aos layouts de arquivos, necessários a 

importação dos sistemas; 

e) Acompanhar em tempo real quaisquer alterações na legislação, bem como nas rotinas a serem adotadas 

pelo ente e essas alterações devem ser imediatamente, documentadas e reportadas a equipe da entidade 

para as devidas providências; 

f) Verificação de todas as tabelas existentes no sistema legado no e-social e adequação no sistema da 

entidade, intervindo quando necessário como agente intermediador da empresa prestadora de soluções de 

gestão de pessoal e recursos humanos, sempre objetivando o melhor custo benefício; 

g) Adequação dos eventos dos sistemas da entidade com os eventos do sistema e-social; 

h) Verificação de todas as regras de validação do e-social para com os dados, cadastros e eventos da 

entidade, visando com que os dados sejam fornecidos de forma fidedigna ao ente federado; 

i) Acompanhamento e conferência dos dados remetidos, vislumbrando a auditoria contínua dos dados 

enviados, evitando minimizar ao máximo qualquer inconsistência que gere multas, prejuízos e desconfortos 

de qualquer ordem para a administração municipal; 

j) Assessorar ao líder de implementação, que deverá primar pela correta execução do projeto, executando o 

processo de planejamento estratégico conforme elaborado e aprovado pela gestão superior da entidade e 

mantendo os níveis mais altos de ética e profissionalismo; 

k) Acompanhar a entrega das declarações e demais documentos e estruturas a forma de armazenamento, 

busca e consulta dos protocolos de entrega; 

l) Primar pelo cumprimento dos prazos legais. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

A presente contratação se dá com fundamento na Lei das Contratações Públicas nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

5. VALOR ESTIMADO  

 

Item Quant Uni Descrição Valor Mensal  
Valor 

Global 

01 04 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DA 

ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO, DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE 

SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO 

AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GURINHATÃ, em conformidade com as 

condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

4.025,00 16.100,00 

 

4. DO PAGAMENTO: 

 

4.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em conta corrente da licitante vencedora, em até 30 (trinta) 

dias, a contar do recebimento do documento fiscal correspondente juntamente com o comprovante de 

execução dos serviços devidamente atestado. 

 

4.2 Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
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4.3 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura. 

 

4.4 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 

4.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

 

4.6 - Para liberação dos pagamentos a contratada deverá apresentar juntamente com as notas fiscais as 

certidões de regularidade para com o INSS, FGTS, Fazendas Federal, Estadual, Municipal da sua sede e 

Trabalhista. 

 

4.7 -Com base no artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal N.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Prefeitura 

Municipal de Gurinhatã poderá fazer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) no valor 

da contratação. 

 

5. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:  

 

5.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 

1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como 

representante da Administração.  

 

5.1.1. Será designado servidor da Secretaria Municipal de Administração para fiscalizar a execução deste 

objeto. 

 

5.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente 

fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar 

as falhas apontadas.  

 

5.3. 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, aí incluídas 

imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.  

 

5.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas 

à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto 

no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

 

5.4.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 

contrato. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

6.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor: 

02.06..04.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- 

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – FICHA 70 – Fonte 100. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO:  

 

7.1. É vedada a CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto ora ajustado. 
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8. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

 

8.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 

8.1.1. Prestar os serviços de acordo com as solicitações do Município; 

 

8.1.2. Atender às consultas solicitadas pelo Município; 

 

8.1.3. Emitir pareceres técnicos, acompanhados dos respectivos documentos que o instruem, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo caso de urgência solicitada; 

 

8.1.4. Disponibilizar equipe técnica, no período de 8h às 17hs, nos dias úteis para o atendimento de consultas 

verbais por telefone, ou meios eletrônicos; 

 

8.1.5. Deslocar até a sede da contratante quando solicitado, dispondo de profissional habilitado tecnicamente 

para acompanhamento in locu ou prestação de serviços na sede do Município; 

 

8.1.6. Responsabilizar-se por qualquer acidente que os seus empregados ou terceiros por ela designados 

venham a sofrer nas suas dependências; 

 

8.1.7. Constituem obrigações da contratada todas as despesas e responsabilidades perante as leis 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho decorrentes das relações empregatícias da 

mesma, e correrão por sua conta exclusiva, todos os impostos incidentes sobre a execução do contrato; 

 

8.1.8. Os encargos sociais incidentes sobre os prepostos da contratada em serviços exclusivos nas 

instalações do contratante, caso venham a existir, serão demonstrados mensalmente, por ocasião da 

apresentação de cada fatura; 

 

8.1.9. Durante a execução do contrato ou de suas eventuais prorrogações, a contratada se obriga a manter 

todas as condições de habilitação e qualificação, compatíveis com as obrigações assumidas; 

 

8.1.10. Emitir as notas fiscais com estrita observância das disposições legais e fiscais; 

 

8.1.11. Arcar com todas as despesas de deslocamento, alimentação e estadia do pessoal utilizado para 

prestação dos serviços. 

 

8.2 - São obrigações do CONTRATANTE: 

 

8.2.1. Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta licitação. 

 

8.2.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso. 

 

8.2.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do Contrato. 

 

8.2.4. Efetuar o pagamento à Contratada conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA do contrato. 

 

8.2.5. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto 

contratual, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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9.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

9.1.1. advertência por escrito;  

 

9.1.2. multa;  

 

9.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos;  

 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 

9.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos itens 9.1.1, 

9.1.3, 9.1.4.  

 

9.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente 

devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.  

 

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo incidental 

apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA. 

 

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

9.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões 

de interesse público, devidamente comprovados. 

 

9.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar 

integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no 

mesmo processo administrativo sancionatório. 

 

 

Euma Aysla da Silveiera Moura 

Diretora Departamento de Administração e Finanças 

 

 

 

Marcelo Silva Borges Parreira 

PREGOEIRO 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO N° 099/2022 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 020/2022 

Forma: Presencial 

Tipo: Menor Preço Global. 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DA 

ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE 

SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

 

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/. 

E-mail 

Telefone: 

  

1. Planilha da Proposta: 

ITEM QTDE UN ESPECIFICAÇÃO VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

001 04 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS PARA 

ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E 

GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, 

DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, 

SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO AO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GURINHATÃ. 
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2. Validade da Proposta (60 dias); 

3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e 

totais, não podendo exceder o valor do lance final; 

4. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material 

(is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente 

por conta da Empresa vencedora; 

5. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 

acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta 

licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

6. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao 

presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

7. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista; 

8. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive 

no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.  

 

___________/____ de_____________de 2022. 

 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nº CNPJ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Utilizar papel com timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) _____________________________, portador do 

documento de Identidade nº ________________ a participar das reuniões relativas ao Processo Licitatório 

n.º ___/2022,modalidade Pregão Presencial ___/2022, o(a) qual está autorizado(a) a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar 

documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

_____________ - MG, ___ de ______________ de _______. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 

8.666/93 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa (informar a razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, por meio 

de seu representante legal, o Sr.  __________________________, portador do RG nº ___________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666/1993 que: 

 

a) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

b) Não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado os maiores de quatorze anos e na condição de 

aprendiz. 

 

 

___________________ - MG, ___ de ________________ de _____ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTOS E DEMAIS 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2022. 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que está proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações: 

 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

d) Para atender à orientação do TCU - Acórdão 2136/2006/TCU/1ª Câmara, de 01/08/2006, ata nº 

27/2006, que nossa Empresa não possui sócios em comum, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco, 

com as demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar no momento do credenciamento.  

e) Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 

nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e 

declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer das exigências constante do Edital e 

seus anexos, ensejará aplicação de penalidade a Declarante. 

f) Declaramos ao pregoeiro e a equipe de apoio que esta empresa não tem nenhum acordo, ajuste ou 

favorecimento por parte do Chefe do Poder Executivo ou mesmo de algum Servidor Público Municipal.  

 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações comprometemo-nos a informar a 

ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº _____, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

GURINHATÃ, E A EMPRESA ___________________. 

 

Por este INSTRUMENTO DE CONTRATO que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE GURINHATÃ-

MG., dotado de personalidade jurídica de direitoPúblico, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de 

Gurinhatã-MG, sito na Av. Getúlio Vargas, 925, Centro – CEP: 38.310-000 – Gurinhatã-MG, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, WENDER LUCIANO ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade à Rua Joaquim Severino da Silva, 140, Centro, CEP: 38.310-000, Gurinhatã-MG.,  

inscrito no CPF sob nº 849130536-04, RG MG-421.230.240 SSP/MG, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado, _______________________, neste instrumento, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente CONTRATO para Fornecimento de 

________________________________ adiante discriminado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1 - O presente registro de preços decorre do processo licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial  nº 

____/2022, realizado em ____________, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme consta 

do processo municipal nº. _____/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 

 

2.1 - DO OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA 

ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, 

RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, SEFIP, E-SOCIAL E SICOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ. 

 

Parágrafo único – Integram esse Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e a 

Proposta apresentada pela CONTRATADA, ambos anexos a este no Processo Licitatório nº ____/2022, 

Pregão Presencial _____/2022. 

 

2.2. EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

 

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na área de Recursos 

Humanos, compreendendo as seguintes ações:  

 

a) Prestar serviços de assessoria e treinamento dos servidores do setor de Recursos Humanos de forma 

presencial e a distância, com orientações via e-mail, telefone, acesso remoto e outros meios eletrônicos todos 

os dias da semana, orientando e acompanhando o envio de dados; 

b) Assessoria com produção de materiais atendendo a demanda do objeto, conforme algumas obrigações 

que os municípios precisam prestar no âmbito federal e estadual, tais como: INSS, IRRF, FGTS, RAIS, DIRF, 

SEFIP, E-Social; 

c) Orientações em relação as rotinas de contratação, afastamentos, aumentos salarias, horas extras, 

adicionais, auxílios previdenciários, vantagens, médias salariais e outros assuntos afins; 

d) Assessoria na normatização de procedimentos como: alterações legislativas na área tributária, trabalhista, 

previdenciária e outras pertinentes; 
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e) Orientações quanto aos procedimentos de rotinas de integração dos vencimentos, descontos e encargos 

patronais da  folha com a contabilidade, que exigem controles específicos que devem ser acompanhados e 

verificados; 

f) Assessoria e orientações quanto as rotinas de geração da prestação de contas ao INSS, através do módulo 

denominado SEFIP, onde serão procedimentados e acompanhados todas as atividades desde a geração dos 

arquivos intermediários, SEFIP.RE até o fechamento da remessa via sistema web de transmissão de dados 

da Caixa Econômica Federal denominado Conectividade Social; 

g) Assessoramento nas rotinas de INSS, IRRF, contratações, rescisões, férias, afastamentos, adicionais e 

licenças; 

h) Geração e parametrização de arquivos da GFIP-SEFIP, DIRF, RAIS, SIOPE e SICOM; 

i) Assessoria na prestação de contas ao RFB, através do módulo denominado DIRF, onde serão 

procedimentados e acompanhadas todas as atividades desde a geração dos arquivos intermediários, DIRF 

até o fechamento da remessa via sistema web de transmissão de dados da SRFB, denominado PGD DIRF; 

j) Assessoria na prestação de contas a RAIS, através do módulo denominado RAIS, onde serão 

procedimentados e acompanhadas todas as atividades desde a geração dos arquivos intermediários, RAIS 

até o fechamento da remessa via sistema web de transmissão de dados do programa; 

k) Treinamento e suporte no envio dos dados aos técnicos dos setores de recursos humanos, com: e-Social 

– Manuais, leiautes, tabelas e eventos, faseamento: estrutura dos leiautes do E- social, tabela de regras, 

eventos do cadastro inicial, tabelas do E-social, eventos periódicos e não periódicos, novas obrigações para 

RFB: EFD-REINF, DCTFWEB; 

l) Assessoria na análise da configuração dos dados no sistema informatizado do setor de recursos humanos 

juntamente com a documentação dos servidores; 

m) Orientações na solução de problemas da qualificação cadastral dos servidores; 

n) Assessoramento na análise de rubricas utilizadas na folha de pagamento (proventos, descontos, 

informativas e informativas redutoras) em relação DE/PARA e-Social e na incidência sobre a folha; 

o) Assessoria na melhor forma de controlar os atestados médicos, licenças, auxílios, com preenchimento da 

documentação necessária, observando e informando dados, elaborando relatórios e executando todas as 

obrigações previdenciárias; 

p) Acompanhamento junto ao sistema informatizado, possíveis testes de envio de dados e orientações na 

solução dos erros; 

q) Orientação e acompanhamento no envio de dados conforme cronograma de envio do e- Social, 

assessorando na identificação das mensagens de erros do sistema correções/ajustes; 

r) Outros procedimentos necessários para o completo atendimento da demanda ao município no objeto em 

questão, realizando todo o suporte para o correto envio dos dados; 

s) Assessoria na conferência a atualização de CBOs para apuração do CNAE preponderante, alíquotas RAT 

e FAP, conferência nos códigos FPAS; 

t) Assessoria em relação aos cálculos trabalhistas, horas extras, adicionais noturnos, adicionais de tempo de 

serviço, licenças, afastamentos entre outros adicionais; 

u) Assessoria em conferência de relatórios emitidos para finalização dos cálculos de folha de pagamento; 

v) Assessoria na elaboração de instruções normativas e suas alterações relacionadas ao banco de horas, 

compensações, jornada de trabalho, folgas; 

w) Serão de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

transporte, salários, alimentação, diárias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários, de ordem de 

classe, indenizações civis e outras que porventura for de vida, na execução do projeto objeto desta Licitação, 

ficando ainda a Licitante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os funcionários da 

Proponente/Contratada; 

 

Projeto e-Social – Elementos mínimos exigidos para o planejamento: 
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a) Ministrar workshop informativo e elucidativo sobre todos os aspectos que envolvem a implantação, as 

regras, as benesses, os prejuízos, pontos críticos, bem como as dificuldades para que este projeto tenha 

sucesso na sua implantação; 

b) Realizar diagnóstico organizacional, mantendo como foco o setor de recursos humanos para implantação 

do planejamento, bem como a interação com setores independentes; 

c) Definir a estratégia a ser seguida a partir dos objetivos definidos; 

d) Capacitar os servidores envolvidos no processo, conforme cronograma pré-definido;  

e) Promover as mudanças necessárias no planejamento, de acordo com a necessidade, no que se refere a 

número de funcionários, equipe interna e externa, informações necessárias e adequações estratégicas que 

possam interferir no resultado do projeto e na sua qualidade de execução; 

e) Elaborar o manual de procedimentos a partir do qual o setor poderá dar andamento dos trabalhos, bem 

como facilitará para alinhamento para novos entrantes na equipe envolvida na manutenção do e-social; 

 

Elementos mínimos exigidos para a execução: 

 

a) Assessorar o projeto planejado do início ao final, bem como acompanhamentos e melhorias; 

b) Assessorar no auxílio na configuração do sistema para a qualificação cadastral de todos os servidores da 

entidade; 

c) Assessorar o auxílio na revisão de cadastro de servidores, atuais e antigos, preexistentes no banco de 

dados e que possam refletir no processo de implantação; 

d) Assessorar e acompanhar os estudos e adequações necessárias aos layouts de arquivos, necessários a 

importação dos sistemas; 

e) Acompanhar em tempo real quaisquer alterações na legislação, bem como nas rotinas a serem adotadas 

pelo ente e essas alterações devem ser imediatamente, documentadas e reportadas a equipe da entidade 

para as devidas providências; 

f) Verificação de todas as tabelas existentes no sistema legado no e-social e adequação no sistema da 

entidade, intervindo quando necessário como agente intermediador da empresa prestadora de soluções de 

gestão de pessoal e recursos humanos, sempre objetivando o melhor custo benefício; 

g) Adequação dos eventos dos sistemas da entidade com os eventos do sistema e-social; 

h) Verificação de todas as regras de validação do e-social para com os dados, cadastros e eventos da 

entidade, visando com que os dados sejam fornecidos de forma fidedigna ao ente federado; 

i) Acompanhamento e conferência dos dados remetidos, vislumbrando a auditoria contínua dos dados 

enviados, evitando minimizar ao máximo qualquer inconsistência que gere multas, prejuízos e desconfortos 

de qualquer ordem para a administração municipal; 

j) Assessorar ao líder de implementação, que deverá primar pela correta execução do projeto, executando o 

processo de planejamento estratégico conforme elaborado e aprovado pela gestão superior da entidade e 

mantendo os níveis mais altos de ética e profissionalismo; 

k) Acompanhar a entrega das declarações e demais documentos e estruturas a forma de armazenamento, 

busca e consulta dos protocolos de entrega; 

l) Primar pelo cumprimento dos prazos legais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta do recurso financeiro do tesouro Municipal, 

alocado nos orçamentos vigentes, nas seguintes dotações: 

 

02.06..04.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- 

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – FICHA 70 – Fonte 100. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
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4.1 - O valor global deste contrato é de R$ _______ (_________________), sendo o valor mensal de R$ 

______________ (______________________). 

 

4.2 - Nos preços constantes do item 2.2, deste CONTRATO estão embutidos transporte, carga e descarga 

do objeto, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e 

trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação 

destes. 

 

4.3 - Contrato poderá ser reajustado anualmente de acordo com índice IPCA  obedecida as formalidades 

legais. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, a partir da apresentação da nota 

fiscal dos serviços prestados, devidamente atestados pelos órgãos contratantes.  

 

5.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará 

bloqueada e o pagamento sustado até que a licitante providencie as medidas saneadoras necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município. 

 

5.3. O pagamento será efetuado, através de transferência eletrônica ou ordem de pagamento/cheque nominal, 

conforme legislação vigente mediante a apresentação da nota fiscal. 

 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

5.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade para 

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com as contribuições para a Previdência Social 

(INSS), Fazenda Pública deste Município e demais exigida em lei. 

 

5.6. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

 

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e; 

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento dos materiais, responderá o contratado 

pela sua diferença a qual será descontada do pagamento eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA:  

 

6.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 

1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como 

representante da Administração.  

 

6.1.1. Será designado servidor do Departamento Municipal de Administração, para fiscalizar a execução 

deste objeto. 

 

6.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente 

fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar 

as falhas apontadas.  
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6.3. 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, aí incluídas 

imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.  

 

6.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas 

à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto 

no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

 

6.4.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 

contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

 

7.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 

I – Responsabilizar integralmente pelos produtos registrados solicitado pelo CONTRATANTE, arcando com 

todo prejuízo que a mesma vier a sofrer em decorrência prazo pactuado; 

 

II – Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do 

CONTRATANTE, ou a servidores desta ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 

procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 

decorrente;  

 

III – Responder por todo o ônus, tais como salário, encargos sociais e legais, uniformes, impostos, seguro, 

vale-transporte e outros relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam a vir a ser 

vítimas seus empregados e seus prepostos; 

 

IV – Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

especifica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados ou 

terceiros no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências do 

CONTRATANTE; 

 

V – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo de imediato as 

reclamações; 

 

7.2 - São obrigações do CONTRATANTE: 

 

I – Proporcionar todas as facilidades a boa execução do CONTRATO; 

 

II – Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

fornecimento dos produtos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

III – Fornecer por escrito às informações necessárias a entrega dos produtos, objeto deste CONTRATO; 

preços; 

 

IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado; 

 

V - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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VI - Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada na contratação do objeto, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena 

de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 

8.1 -Pela inexecução parcial ou total da ata de registro de preços, O CONTRATANTE poderá aplicar a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da Rescisão Contratual: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa de 2 % (dois por cento) sob o valor total da Contrato/Nota de Empenho; 

 

III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item III; 

 

8.2 -Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automaticamente descontado do 

pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor 

devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de GURINHATÃ-Minas 

Gerais e cobrado judicialmente; 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

9.1 - O presente contrato vigorará da data de assinatura até o dia 31/12/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1 - A fiscalização do cumprimento do objeto deste pacto ficará a cargo de servidor do Departamento 

Municipal de Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1 - Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação da presente ata de registro de preços 

nos mesmos meios de publicação do edital, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato: 

 

I – o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais especificações e prazos; 

 

II – a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 

III – a subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
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IV – a decretação de falência; 

 

V – a dissolução da sociedade; 

 

VI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 

do contrato; 

 

VII – razões de interesse público; 

 

VIII – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 

XI – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução da 

ata de registro de preços; 

 

12.2 - A rescisão do da ata de registro de preços poderá ser: 

 

I – Determinada unilateralmente e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos Arts. 77, 78 e 79 da 

Lei nº. 8.666/93 e alterações; 

 

II – Amigável, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso prévio e com antecedência; 

 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO E CASOS OMISSOS 

 

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba - Minas Gerais, para dirimir eventuais dúvidas ou questões 

emergentes oriundas do presente Contrato. 

 

13.2 - Nos casos omissos serão aplicadas as regras da Lei 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito 

Administrativo e Constitucional e os princípios Gerais dos Contratos. 

 

E, por estarem de comum acordo, firmam o contrato em 03 (três) vias, juntamente e na presença de duas 

testemunhas idôneas. 

 

GURINHATÃ - MG, ____  de ___________________ de 2022. 

 

 

WENDER LUCIANO ARAÚJO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL  

CONTRATANTE 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________________________  _____________________________________ 


