EDITAL DE PREGÃO Nº. 16/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
1. PREÂMBULO
Encontra-se aberta na Divisão de Licitação e Compras, situada à Avenida Capitão João Pinto, nº. 193, Centro,
Carlos Chagas/MG, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com finalidade de selecionar proposta
mais vantajosa objetivando a “Contratação de serviços Pessoa Física para trabalhar como monitor em
oficinas em diversas áreas de prestação de serviços da Secretaria Municipal De Assistência Social
para o CRAS, SCFV E PAIF, visando atender as necessidades do Fundo Municipal De Assistência
Social”, conforme requisição prevista nos autos do processo, nos termos das especificações constantes do
Anexo I, que fazem parte integrante deste.
O pregão será realizado pela Pregoeira Aline Teixeira de Almeida Souza e Equipe de Apoio, designadas pelas
Portarias nº. 059/2021 de 04/01/2021 e 061/2021 de 04/01/2021, respectivamente.
A presente licitação é regida pelas as normas contidas neste Edital, na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02,
pelo Decreto Municipal nº. 013/2005, Decreto Municipal nº. 087/2018, Decreto nº. 035/2019, e ainda, no que
couber, na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Serão observadas as seguintes datas, horários e local para os procedimentos:
Prédio da UAB – Universidade Aberta do Brasil
situado no endereço Travessa Braga, nº. 381,
Local
Centro, Carlos Chagas/MG. (Próximo à Biblioteca
Municipal).
Abertura da sessão e Credenciamento de participantes
Recebimentos dos envelopes com as propostas
comerciais e habilitação
Abertura da proposta comercial e classificação
Início da sessão de disputa de lances

08:30 horas do dia 29/09/2021
08:30 horas do dia 29/09/2021
08:40 horas do dia 29/09/2021
08:40 horas do dia 29/09/2021

2. OBJETO
2.1. O presente Pregão tem por objeto a “Contratação de serviços Pessoa Física para trabalhar como
monitor em oficinas em diversas áreas de prestação de serviços da Secretaria Municipal De
Assistência Social para o CRAS, SCFV E PAIF, visando atender as necessidades do Fundo Municipal
De Assistência Social”, conforme requisição prevista nos autos do processo, nos termos das especificações
constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste.
3. AREA(S) SOLICITANTE(S)
Secretaria Municipal de Assistência Social.
4. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO
4.1. A realização do procedimento estará a cargo da Pregoeira nomeada por esta Administração Pública.
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4.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento.
4.3. O interessado poderá obter o edital com seus anexos através do site www.carloschagas.mg.gov.br, os
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão obtidos através do fone (33)3624-1263, de
segunda à sexta-feira, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min horas.
4.4. Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao edital deverão ser encaminhados, por escrito
até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da abertura das propostas.
4.5. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. A documentação para CREDENCIAMENTO dos interessados será:
a) Os interessados apresentarão no início do pregão declaração dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação (Lei Federal 10.520/2002, art. 4°, inc. VII), conforme modelo Anexo V;
b) Cópia da Cédula de Identidade e Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou
outro documento oficial com foto;
c) Prova de inscrição no INSS, PIS/PASEP ou NIT – Número de Inscrição do Trabalhador;
d) Caso o licitante venha a ser representado por terceiro deverá este apresentar procuração particular com
firma reconhecida, com poderes especiais para negociação na referida sessão de pregão, conforme Anexo III,
ou procuração por instrumento público, bem como, da sua respectiva Cópia da Carteira de Identidade e CPF
(Cadastro de Pessoas Físicas) ou outro documento oficial com foto;
5.2. A falta ou incorreção dos documentos de credenciamento não implicará a exclusão do licitante em
participar do certame, mas impedirá de manifestar-se das demais fases do pregão.
5.3. Os documentos de Credenciamento acima previstos deverão ser apresentados FORA dos Envelopes 1 e
2.
5.4. O licitante deverá apresentar os seus respectivos documentos acima relacionados, em cópia legível
autenticada por cartório competente. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos originais sejam apresentados para a devida autenticação funcional, (considerar-se-á original a via
impressa de documento que esteja disponível na “INTERNET”).
6. DA HABILITAÇÃO
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação consignadas
nesse edital.
6.1. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:
a) Cédula de Identidade e Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou outro
documento oficial com foto;
a.1) Os documentos relacionados na alínea "a” deste item não precisarão constar do Envelope "Documentos
de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão;
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b) Comprovante de residência.

6.2. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Certidão de Quitação de Tributos, sendo:
a.1) Certidão negativa/positiva com efeito negativo, da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional;
a.2) Certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Estadual;
a.3) Certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Municipal;
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
6.3. Documentos relativos à Qualificação Econômica Financeira:
a) Certidão negativa de insolvência civil, expedida pelo cartório distribuidor judicial de domicílio do licitante ou
Certidão Judicial Cível Negativa (fornecida pelo Tribunal de Justiça da comarca a qual se situa a pessoa
física).
6.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
6.4.1. Para os licitantes interessados no ITEM 01 – Coordenador Pedagógico Serv. de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, para atender na sede e na zona rural, deverá apresentar a seguinte
documentação:
a) Possuir diploma de Graduação em Pedagogia e/ou Certificado de Conclusão de Curso mais Histórico
Acadêmico;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.2. Para os licitantes interessados nos ITENS 02 E 03 – Monitor De Esportes Sede I e II, ministrar aulas
nas modalidades handebol, voleibol, futsal e futebol, para atender na sede e nos distritos, deverá
apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Certificado de participação de seminários, simpósios, palestras, conferências, nas áreas de Políticas de
Assistência Social, Saúde e/ou Educação.
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.3. Para os licitantes interessados no ITEM 04 – Monitor – Oficina De Bordado, Crochê E Tricô, para
atender no CRAS, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
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6.4.4. Para os licitantes interessados no ITEM 05 – Monitor De Oficina de Arte e Cultura, para atender na
sede e nos distritos, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Certificado de participação de seminários, simpósios, palestras, conferências, nas áreas de Políticas de
Assistência Social, Saúde e/ou Educação;
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.5. Para os licitantes interessados no ITEM 06 – Monitor De Oficina e Pintura, para atender no CRAS,
deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Certificado em cursos de pintura em geral;
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.6. Para os licitantes interessados no ITEM 07 – Monitor De Oficina de Musica, para atender na sede e
nos distritos, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Certificado em curso de musica, se houver.
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.7. Para os licitantes interessados nos ITENS 08 ao12 – Orientador/Educador Social – Oficina Sócio
Educativa, para atender na sede e nos distritos, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Certificado de participação de seminários, simpósios, palestras, conferências, nas áreas de Políticas de
Assistência Social, Saúde e/ou Educação;
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.8. Para os licitantes interessados no ITEM 13 – Monitor De Oficina Corte e Costura, para atender na
CRAS, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir Ensino Médio completo, a ser comprovado através do Certificado de Conclusão de Curso/Histórico
Escolar;
b) Certificado em curso de corte e costura;
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
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jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.4.9. Para os licitantes interessados no ITEM 14 – Oficina de Pilates, Alongamento e Ginástica para todo
o público SCFV e PAIF, para atender na sede e na zona rural, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Possuir diploma de Graduação em Educação Física ou Fisioterapia e/ou Certificado de Conclusão de Curso
mais Histórico Acadêmico;
b) Certificado de formação em curso de pilates;
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do
objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitação.
6.5. Documentos Complementares:
a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, conforme Anexo IV;
b) Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital, conforme Anexo
VI.
OBS: Os documentos cujos prazos de validade não estejam fixados terão o prazo de 60 (sessenta) dias
a partir da emissão. Essa exigência somente não se aplica ao documento previsto no item 6.4 –
Documentos relativos à Qualificação Técnica e 6.5 - Documentos Complementares.
6.6. Os documentos acima relacionados deverão ser entregues de preferência, de forma ordenada e
numerados, de modo a permitir maior rapidez na conferência e exame pertinente.
6.7. Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.
6.8. A ausência de documento e a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto
nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 deste Edital inabilitará a proponente, por isso, é sumamente importante, que
os interessados, não se esqueçam de verificar a regularidade dos documentos previstos neste instrumento.
6.9. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
6.9.1. Para efeito deste item, considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu resultado.
6.10. Todos os documentos acima mencionados deverão ser apresentados dentro de seu período de validade.
6.11. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar os seus respectivos documentos acima
relacionados, em cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência plena até a data fixada para
abertura dos envelopes de “Documentação”. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que
os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de habilitação para a
devida autenticação, com vigência plena até a data fixada para a abertura dos envelopes „Documentação‟;
(considerar-se-á original a via impressa de documento que esteja disponível na “INTERNET”):
6.12. Restrições para pessoas físicas
6.12.1. Pessoas físicas com processos transitados e julgados em Vara de Execuções Criminais e
consideradas culpadas.
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6.12.2. Os interessados não poderão ser servidores do Município de Carlos Chagas/MG (sede, distritos e
povoados), ou empregados terceirizados pertencentes a estas unidades, conforme inciso III do artigo 9º da Lei
Federal nº. 8666/93. Não poderão também terem sido demitidos e/ou exonerados por cometimento de falta
grave, da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nem estar sofrendo processo de suspensão
ou declaração de idoneidade por parte do poder público.
6.12.3. É vedada a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos, com exceção das hipóteses
previstas no inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal da República.
7. ENTREGA DOS ENVELOPES
7.1. Dos envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
7.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis,
hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame.
7.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
PROCESSO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:...............................................................................................................................................
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
PROCESSO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:...............................................................................................................................................
7.2. A Proposta Comercial deverá ser elaborada em conformidade ao constante do Anexo II deste edital, em
uma via, sendo assinada pelo licitante ou pelo seu representante legal, sem emendas, acréscimos, borrões,
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
7.3. O Município de Carlos Chagas/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues a Pregoeira designada, no local, data e horário definido
neste edital. Caso o licitante opte pelo envio da proposta via correio ou similar à referida proposta, será aberta
conjuntamente com as demais, ficando impedido a sua participação na etapa de lances verbais e desde já o
mesmo ficará impedido de interpor recurso devido a sua ausência na sessão.
8. DOS PROCEDIMENTOS E DO JULGAMENTO
8.1. Na data e hora marcadas no item 1 deste Edital a Pregoeira procederá ao credenciamento e identificação
dos licitantes proponentes, declarando aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará
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novos interessados, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os
Documentos da Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
8.2. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais a Pregoeira desclassificará, fundamentadamente, as
propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem como as que ofertarem preços manifestamente
inexequíveis.
8.3. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço, para
participarem da etapa de lances verbais.
8.3.1. Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item anterior, a
Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
8.4. Após a classificação das propostas para a participação na etapa de disputa de preços, a Pregoeira dará
sequência ao processo de Pregão comunicando, na data e horário definido no Edital, os licitantes
classificados.
8.5. O julgamento das propostas será feito pelo valor do MENOR PREÇO OFERTADO POR ITEM, conforme
especificado no Anexo I do presente edital.
8.6. O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas.
8.7. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
8.8. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais.
8.9. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço.
8.10. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja
igual ou inferior ao valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
8.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
8.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.13. A Pregoeira poderá, depois de encerrada a fase de lances, negociar com o autor da oferta de menor
preço, com vistas à redução do preço final.
8.14. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
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8.15. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendolhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
8.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
posterior ordenação das propostas.
8.17. Ao final da etapa de disputa de preços, a pregoeira indagará aos licitantes se algum dos mesmos deseja
interpor recurso. Em caso afirmativo, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos. Caso não seja manifestado o interesse de interposição de recurso nesse exato momento ocorrerá à
decadência do direito de recurso e, consequentemente, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao
vencedor.
8.18. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias o(a) Pregoeiro(a)
examinará as propostas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a todas as exigências, sendo então declarado o vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital.
8.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes.
9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1. Havendo recurso, o mesmo deverá ser encaminhado por escrito, em até 03 (três) dias úteis, conforme
previsto no item 20 do edital. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em prazo igual. O envio
do recurso fora deste prazo não será considerado e o objeto da licitação adjudicado, pela Pregoeira, ao
vencedor. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento das
contrarrazões ou do decurso do prazo.
9.2. Após o julgamento dos eventuais recursos, a Pregoeira deverá enviar o resultado via fax-símile ou correio
eletrônico (e-mail) aos licitantes, comunicando o vencedor da disputa, e ainda estará disponibilizando a íntegra
da decisão no sítio eletrônico do Município de Carlos Chagas/MG.
9.3. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira
devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
9.4. O processo licitatório findo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, para a respectiva
homologação.
10. DO EMPATE
10.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação dar-se-á obrigatoriamente, por sorteio,
em ato público, para quais todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2º,
segunda parte).
11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PRAZOS
11.1. A realização dos serviços deverá ocorrer mediante requisição emitida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.
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11.2. A vigência do contrato a ser firmado será da assinatura até 31/112/21, podendo ser prorrogado na forma
do art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.
11.3. A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os serviços desta licitação é a Secretaria
Municipal de Assistência Social, observados os artigos 73 e 76 da Lei Federal nº. 8.666/93.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria
Municipal da Fazenda do Município de Carlos Chagas/MG em até o 10 (dez) dias corridos, após a
apresentação do documento fiscal, com Recursos da Conta 15.651-5 e/ou 16.430-5.
12.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
12.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas.
12.4. A Divisão de Material e Patrimônio terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota
fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
12.5. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 12.4, a partir da data de sua
reapresentação.
12.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, sem que este apresente Nota Fiscal, Certidão Negativa
de Débito – CND quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
12.7. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
12.8. A Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, só poderá receber
mercadoria ou bem acobertado por Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, conforme inciso I da cláusula segunda
do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 e Lei Municipal nº. 1.839/2012.
12.9. Somente serão aceitas notas fiscais relativas aos meses que forem efetivamente prestados os
serviços, não sendo possível em hipótese alguma, pagamento referente a mês que não houver sido
prestado o serviço.
13. DA REVISÃO DOS PREÇOS
13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
13.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do
fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do
contrato.
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13.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
13.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o rompimento
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
13.5. Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a
análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela Contratada.
13.6. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e
jurídica do Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante.
13.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não
poderá suspender a prestação de serviço e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
13.6.2. A Contratada deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços
revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros
e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.
14. DO REAJUSTE
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis nos 12 (doze) primeiros meses do contrato, nos termos do art. 2º. da
Lei nº.10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, podendo haver reajustamento após este prazo, mediante
requerimento do contratado.
14.2. Ocorrendo a hipótese de reajuste, observado o prazo previsto no item 14.1, os preços serão alterados
pela variação do IGP-M/FGV, no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
14.3. Realizado o reajustamento de preços, somente será devida nova alteração após 12 (doze) meses do
anterior, observado o pedido prévio do contratado e o índice definido no item anterior.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do
orçamento vigente, exercício 2021 e dotações equivalentes para exercícios subsequentes, conforme se segue
abaixo:
16. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DOS CONTRATADOS
16.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
16.2. Cumprir a carga horária conforme especificado no Anexo I deste Edital;
16.3. Executar os serviços conforme cronograma e prazos pactuados;
16.4. Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte, quando for o caso;
16.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributarias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
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16.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação
ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao
Município ou a terceiros;
16.7. Emitir fatura pelo serviço prestado;
16.8. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Carlos Chagas/MG ou a terceiros, por atos de
seus empregados ou prepostos;
16.9. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações, bem como pelo
recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham incidir sobre o serviço deste contrato, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Carlos Chagas/MG;
16.10. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.
17. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO:
17.1. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução do trabalho;
17.2. Dar condições de trabalho para que os prestadores de serviços possam desempenhar suas funções com
qualidade e eficiência;
17.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, após a execução de cada serviço prestado;
17.4. Fiscalizar a prestação de serviços;
17.5. Fornecer à Contratada todas as condições para a prestação de serviços.
18. DAS SANÇÕES
18.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito, a critério da
Administração e garantida à prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
Federal n.° 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
18.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta o Município de Carlos
Chagas/MG poderá aplicar a adjudicatária as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilização civil e
penal cabíveis:
18.2.1. Advertência por escrito;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
18.2.4. 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 após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
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18.3. Caso a licitante vencedora não cumpra as obrigações assumidas, inclusive no que se refere à garantia,
nas condições e prazo avençados neste Edital e seus Anexos, estará sujeita a multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) sobre o valor total dos serviços não prestados constantes da Autorização de Serviço,
por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) dias.
18.3.1. Após 30 (trinta) dias de atraso, na prestação dos serviços, poderão, a critério da Administração, não
mais serem aceitos, configurando-se a inexecução total do objeto, com as conseqüências previstas em lei e
neste ato convocatório.
18.3.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa compensatória de 30% (trinta por
cento), por inexecução total do objeto, sobre o valor total dos serviços não prestados constantes da
Autorização de Serviço, reconhecendo esta, desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
18.3.3. O recolhimento das multas acima referidas deverá ser feito, através de guia própria, ao Tesouro do
Município de Carlos Chagas/MG, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que for recebida a
multa.
18.3.4. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou da fatura, ou ainda cobrada
judicialmente consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de
1,0% (um por cento) ao mês.
18.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:
18.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
18.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
18.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
18.6. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
18.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva do Prefeito Municipal.
18.8. As demais sanções também serão de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
18.9. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste capítulo e nos incisos III e IV, do art.
87, da Lei 8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente nos órgãos oficiais de
publicação, conforme o caso.
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital por irregularidade, até (05) cinco dias
úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, por forma eletrônica através do e-mail
licitações.compras@hotmail.com, ou por petição protocolada no endereço Avenida Capitão João Pinto, nº.
193, Centro, CEP 39.864-000, no setor de Protocolo desta Prefeitura, no horário das 07:00 às 11:00 horas e
das 13:00 às 17:00 horas, cabendo a Pregoeira decidir sobre a impugnação em até 03 (três) dias úteis.
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19.2. Decairá o direito de impugnar os termos do edital a licitante que não apontar as falhas ou irregularidades
supostamente existentes no edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data de realização do pregão.
Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
19.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço licitações.compras@hotmail.com.
19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, ao
menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
19.6. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida e publicada nova data para a realização
do certame reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
20. DO RECURSO
20.1. Manifestada a intenção de recorrer e devidamente acolhida pela pregoeira, o licitante deverá apresentar,
por escrito, razões de recurso em 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentarem contrarrazões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, conforme art. 4º, XVIII, da Lei nº. 10.520/2002,
20.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pela Pregoeira, ao vencedor.
20.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
20.4. As razões de recurso e as contrarrazões, apresentadas deverão ser encaminhadas, diretamente
protocoladas no setor de Protocolo localizado no Palácio Municipal, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das
13:00 às 17:00 horas ou pelos correios, à Divisão de Material e Patrimônio, situada à Avenida Capitão João
Pinto, 193, Centro, Carlos Chagas/MG, CEP 39.864-000, não sendo aceita remessa via fax ou correio
eletrônico (e-mail).
20.4.1. Optando pela remessa via correios, será considerado, para fins de tempestividade, o comprovante de
recebimento por parte da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG.
20.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo.
21 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
21.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
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21.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
21.4. Pela contratada - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às
exigências preestabelecidas no Contrato. No caso, a solicitação deverá ser formulada com a antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, facultado ao Município de Carlos Chagas/MG à aplicação das penalidades
previstas no edital e no contrato.
21.5. A comunicação do cancelamento do Contrato, nos casos previstos no item anterior será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente
administrativo que tiver dado origem ao Contrato.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município de Carlos
Chagas/MG.
22.2. O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não
gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93, assegurada à ampla defesa.
22.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
22.4. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº.
10.520/02, 8.666/93 e dos Decretos Municipais nº. 013/2005 e 087/2018 no que couber.
22.6. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Especificação dos Serviços e Quantitativos;
Anexo II – Proposta Comercial;
Anexo III – Modelo de Procuração;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação;
Anexo V – Declaração de cumprimento aos requisitos para participação do certame licitatório;
Anexo VI – Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital;
Anexo VII – Minuta Contratual.
22.7. Fica eleito foro da Comarca de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.
Carlos Chagas (MG), 17 de setembro de 2021.
Aline Teixeira de Almeida Souza
Pregoeira Municipal
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ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS
I – DO OBJETO
Contratação de serviços Pessoa Física para trabalhar como monitor em oficinas em diversas áreas de
prestação de serviços da Secretaria Municipal De Assistência Social para o CRAS, SCFV E PAIF,
visando atender as necessidades do Fundo Municipal De Assistência Social.
II – DA JUSTIFICATIVA
A contratação dos profissionais se faz necessária, para o Município, para atender programas sociais que
beneficiam a famílias carentes.
ITEM

01

02

03

04
05
06
07

08

09

10

DISCRIMINAÇÃO DO
SERVIÇO
COORDENADOR
PADAGÓGICO DAS OFICINAS
DE SCFV PARA ATENDER A
SEDE/RURAL
MONITOR DE ESPORTES –
SEDE I ministrar aulas nas
modalidades handebol, voleibol,
futsal e futebol.
MONITOR DE ESPORTES –
SEDE II ministrar aulas nas
modalidades handebol, voleibol,
futsal e futebol.
MONITOR DE OFICINA DO
CRAS com técnica em bordado
para atender a sede e rural
MONITOR OFICINA DE ARTE
E CULTURA SEDE E RURAL
MONITOR DE OFICINA DO
CRAS com técnica em pintura
para atender a sede e rural.
MONITORIA DE MÚSICA.
ORIENTADOR/EDUCADOR
SOCIAL SEDE I OFICINA
SÓCIO
EDUCATIVA
–
ATENDER SEDE I
ORIENTADOR/EDUCADOR
SOCIAL – EP. OTONI OFICINA
SÓCIO EDUCATIVA SCFV –
ATENDER
DISTRITO
EPAMINONAS OTONI
ORIENTADOR/EDUCADOR
SOCIAL – SEDE II OFICINA
SÓCIO EDUCATIVA SCFV –
ATENDER SEDE II

Nº
VAGAS

UNID.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

CAR.
HORÁRIA
MENSAL
160 h

160 h

160 h

160 h
80 h

160 h
160 h

160 h

160 h

160 h

UNITÁRIO

TOTAL

R$ 2.165,6666

R$ 10.828,3330

R$ 1.410,9333

R$ 7.054,6665

R$ 1.410,9333

R$ 7.054,6665

R$ 1.866,6666

R$ 9.333,3330

R$ 1.266,6666

R$ 6.333,3330

R$ 1.433,3333

R$ 7.166,6665

R$ 1.150,0000

R$ 5.750,0000

R$ 1.400,0000

R$ 7.000,0000

R$ 1.400,0000

R$ 7.000,0000

R$ 1.400,0000

R$ 7.000,0000
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11

12

13

14

ORIENTADOR/EDUCADOR
SOCIAL – P. PENA OFICINA
SÓCIO EDUCATIVA SCFV
ATENDER
DISTRITO
PRESIDENTE PENA
ORIENTADOR/EDUCADOR
SOCIAL – MAYRINK OFICINA
SÓCIO EDUCATIVA SCFV –
ATENDER
POVOADO
MAYRINK
MONITOR OFICINA CRAS E
SCFV com técnica em corte
costura para atender sede e
rural.
INSTRUTOR OFICINA DE
PILATES, ALONGAMENTO E
GINÁSTICA SCFV/PAIF

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

01

Serv.

160 h

160 h

160 h

32 h

R$ 1.400,0000

R$ 7.000,0000

R$ 1.400,0000

R$ 7.000,0000

R$ 1.933,3333

R$ 9.666,6665

R$ 1.766,6666

R$ 8.833,3330

 PARA CADA ITEM SERÁ DISPONIBILIZADA APENAS 01 VAGA;
 O LICITANTE VENCEDOR DE UMA VAGA NÃO PODERÁ CONCORRER AS DEMAIS.
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
ITEM 01: COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA AS OFICINAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
N° DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 160
horas por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e também nas localidades do
interior do Município; Distritos e povoados.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Nível Superior em Pedagogia a ser comprovado através de Certificado de
Conclusão de Curso; e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as características do objeto da
licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter conhecimento e habilidades para desenvolver o trabalho proposto para o
SCFV junto ao público de todas as faixas etárias; Ter experiências de atuação em programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais; Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o
Estatuto da Juventude e do Estatuto do Idoso; Ter boa capacidade relacional e de comunicação com os
usuários de todos os ciclos de vida e suas famílias; Capacidade de trabalho em equipe.
ATIVIDADES A SEREM DESNVOLVIDAS: Avaliar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem, além dos
resultados de desempenho dos usuários; Valorizar e garantir a participação ativa dos oficineiros, garantindo
um trabalho que seja integrador e produtivo; Organizar e escolher os materiais necessários ao processo de
ensino-aprendizagem; Fazer com que toda a comunicação entre estes dois públicos flua de maneira funcional;
Averiguar se a conduta pedagógica dos oficineiros tem beneficiado o processo de aprendizado dos usuários;
Informar aos pais e responsáveis a situação dos usuários; Acompanhar o ingresso, frequência e o
desempenho dos usuários nos cursos para os quais foram encaminhados por meio de registro periódicos.
ITENS 02 E 03: INSTRUTOR DE ESPORTES - OFICINA DE ESPORTE E LAZER
Nº DE VAGAS: 02 profissionais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 160
horas por mês.
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LOCAL DE EXECUÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e também nas localidades do
interior do Município.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Nível Médio completo a ser comprovado através de Certificado de Conclusão de
Curso; Certificado de participação de seminários, simpósios, palestras, conferências, nas áreas de Políticas de
Assistência Social, Saúde e ou Educação e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as
características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: - Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto
para o SCFV junto ao público de todas as faixas etárias, Ter experiências de atuação em programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais, terem boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários
de todos os ciclos de vida e suas famílias, Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização
visando à atenção, defesa e garantia de direitos; Organizar, facilitar oficinas esportivas e desenvolver
atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e/ou, na comunidade; Trabalhar as diversas
modalidades de esporte, de acordo com os recursos e condições existentes no SCFV e no CRAS, na
comunidade e/ou na rede de serviços e segundo a demanda e expectativas dos usuários. O Esporte ajuda a
transmitir valores, como promoção da saúde, concentração e disciplina, desenvolvimento social, valorização
de preceitos éticos e morais e ainda contribuir para o desenvolvimento cognitivo, corporal e psicomotor;
Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos
artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; Participar das reuniões de equipe para o
planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades
que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Registrar a frequência diária dos alunos e
encaminhar os dados para o coordenador do Programa nos prazos estipulados; Zelar pela conservação e
guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado.
ITEM 04: MONITOR – OFICINA DE BORDADO, CROCHÊ E TRICÔ NO CRAS
Nº DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 160
horas por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Centro de Referencia a Assistência Social (Cras), PAIF.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Nível Médio completo a ser comprovado através de Certificado de Conclusão de
Curso e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto para
o projeto; Ter experiências de atuação em programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais; Ter
boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de todos os ciclos de vida e suas famílias;
Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: - Ministrar oficinas de Bordado, Crochê e Tricô para crianças,
adolescentes e adultos; planejar e avaliar as atividades a serem aplicadas; Desenvolver oficinas de bordado
em ponto cruz, vagonite e ponto russo; Tricô Meia, tricô laçada, tricô mate simples, tricô mate duplo e cordão
em tricô; Crochê; Ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo, ponto corrente e ponto malha; participar dos
planejamentos com a equipe técnica de referência do CRAS quando solicitado; Ministrar aulas para grupos de
acordo com planejamento e a carga horária pré-estabelecida pelo CRAS; Mediar os processos grupais,
fomentando a participação democrática dos alunos e o seu aprendizado, no sentido do alcance dos objetivos
propostos pela oficina de Bordado, Crochê e Tricô; Registrar a frequência diária dos alunos e encaminhar os
dados para o coordenador do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social nos prazos estipulados;
Facilitar o processo de integração do grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto
com o técnico de referência do CRAS, o monitoramento e acompanhamento do grupo, organizar e coordenar
as atividades sistemáticas; planejar e avaliar as atividades a serem aplicadas envolvendo técnicas de
fabricação de Bordado, Crochê e Tricô. Zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem
como do espaço físico a ser utilizado.
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ITEM 05: MONITOR – OFICINA DE ARTE E CULTURA
Nº DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 80 horas
por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e também nas localidades do
interior do Município.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Nível Médio completo a ser comprovado através de Certificado de Conclusão de
Curso; Certificado de participação de seminários, simpósios, palestras, conferências, nas áreas de Políticas de
Assistência Social, Saúde e ou Educação e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as
características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: - Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto
para o SCFV junto ao público de todas as faixas etárias; Ter experiências de atuação em programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais,
Ter boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de todos os ciclos de vida e suas famílias;
Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: Desenvolver atividades de pintura em geral, decopagem, cartonagem,
bordados, reciclagem etc; Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar
na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; Participar das
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e
resultado; Registrar a frequência diária dos alunos e encaminhar os dados para o coordenador do CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social nos prazos estipulados; Facilitar o processo de integração do
grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto com o técnico de referência do
CRAS, o monitoramento e acompanhamento do grupo, organizar e coordenar as atividades sistemáticas;
Zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado.
ITEM 06: MONITOR – OFICINA DE PINTURA NO CRAS
Nº DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 160
horas por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Centro de Referencia a Assistência Social (Cras) PAIF.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Ensino médio Completo a ser comprovado através de Certificado de Conclusão
de Curso; Certificação em cursos de pintura em geral e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as
características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto para
o projeto; Ter experiências de atuação em programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais; Ter
boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de todos os ciclos de vida e suas famílias;
Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: Desenvolver atividades de pintura em geral (tecido, madeira, EVA, entre
outros); Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades
e/ou, na comunidade; Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na
organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; Participar das
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e
resultado; Registrar a frequência diária dos alunos e encaminhar os dados para o coordenador do CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social nos prazos estipulados; Facilitar o processo de integração do
grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto com o técnico de referência do
CRAS, o monitoramento e acompanhamento do grupo, organizar e coordenar as atividades sistemáticas; Zelar
pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado.
ITEM 07: MONITOR – OFICINA DE MUSICA
Nº DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 80 horas
por mês.
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LOCAL DE EXECUÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e também nas localidades do
interior do Município.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Ensino Médio Completo, certificação em cursos de música, caso tenha e Atestado
de Capacidade Técnica compatível com as características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: - Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto
para o SCFV junto ao público de todas as faixas etárias; Ter experiências de atuação em programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais; Ter boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de
todos os ciclos de vida e suas famílias; Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: - Atividades de música em geral; desenvolver nas oficinas aulas de
música: técnica Vocal e instrumento em geral (cordas e teclas).
ITENS 08 AOS 12. ORIENTADOR/ EDUCADOR SOCIAL - OFICINA SÓCIO EDUCATIVA
Nº DE VAGAS: 05 profissionais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 160
horas por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e também nas localidades do
interior do Município; Mayrink, Epaminondas Otoni e Presidente Pena.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: - Nível Médio completo a ser comprovado através de Certificado de Conclusão de
Curso; Certificado de participação de seminários, simpósios, palestras, conferências, nas áreas de Políticas de
Assistência Social, Saúde e ou Educação e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as
características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: - Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto
para o SCFV junto ao público de todas as faixas etárias, Ter experiências de atuação em programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais; Ter boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de
todos os ciclos de vida e suas famílias, Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização
visando à atenção, defesa e garantia de direitos; Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades
individuais e coletivas de vivência nas unidades e/ou, na comunidade; Acompanhar, orientar e monitorar os
usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas
unidades e/ou na comunidade; Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades,
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que contribuam com a
prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de
fragilidade social vivenciadas.
ITEM 13: INSTRUTOR – OFICINA DE CORTE E COSTURA NO CRAS
Nº DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 160
horas por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Centro de Referencia a Assistência Social (Cras), PAIF.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Ensino médio Completo a ser comprovado através de Certificado de Conclusão
de Curso; Certificação em cursos de corte e costura e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as
características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto para
o projeto; Ter experiências de atuação em programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais; Ter
boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de todos os ciclos de vida e suas famílias;
Capacidade de trabalho em equipe. Ter boa capacidade relacional.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: ensinar aos participantes o conhecimento e domínio de técnicas de corte
e costura de roupas de modo a contribuir para o seu desempenho profissional, possuir habilidades para
desenvolver atividades em projetos e serviços socioassistenciais para dar suporte a execução dos serviços do
CRAS; Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Participar das reuniões de
equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; Registrar a
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frequência diária dos alunos e encaminhar os dados para o coordenador do CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social nos prazos estipulados; Facilitar o processo de integração do grupo sob sua
responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto com o técnico de referência do CRAS, o
monitoramento e acompanhamento do grupo, organizar e coordenar as atividades sistemáticas; Zelar pela
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado.
ITEM 14: INSTRUTOR – OFICINA DE PILATES, ALONGAMENTO E GINÁSTICA PARA TODO O PUBLICO
SCFV E PAIF
Nº DE VAGAS: 01 profissional. CARGA HORÁRIA: 08 horas semanais. CARGA HORÁRIA MENSAL: 32 horas
por mês.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Centro de Referencia a Assistência Social (CRAS), Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, e também nas localidades do interior do Município.
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Educação Física e/ou Fisioterapia a ser comprovado através de Certificado de
Conclusão de Curso; Certificação em pilates e Atestado de Capacidade Técnica compatível com as
características do objeto da licitação.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: - Ter conhecimentos e habilidades para desenvolver o trabalho proposto
para o SCFV junto ao público de todas as faixas etárias, Ter experiências de atuação em programas, projetos,
serviços e benefícios socioassistenciais; Ter boa capacidade relacional e de comunicação com os usuários de
todos os ciclos de vida e suas famílias, Capacidade de trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL: - Atividades de pilates em geral; Desenvolver atividades físicas junto ao
publico atendido nas oficinas de convivência. Contribuir na melhora da flexibilidade, coordenação motora,
Estimular aos idosos, crianças e adolescentes atendidos no serviço, a prática de atividades físicas
proporcionando aos usuários a melhoria na qualidade de vida; Promover o combate ritmo, agilidade e
resistência desenvolver a consciência corporal através das sessões de ginástica e exercícios físicos para
promoção do bem estar físico e mental. Registrar a frequência diária dos usuários e encaminhar os dados para
o coordenador do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social nos prazos estipulados; Facilitar o
processo de integração do grupo sob sua responsabilidade e realizar, sob orientação e em conjunto com o
técnico de referência do CRAS, o monitoramento e acompanhamento do grupo, organizar e coordenar as
atividades sistemáticas; Zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço
físico a ser utilizado.
AULAS DE PILATES: Avaliação postural estático e dinâmico, elaboração de exercícios através de método
pilates, visando o alinhamento e/u reorganização postural, fortalecimento e relaxamento. Promovendo saúde,
bem estar através da progressão das funções mordofuncionais.
III- FORMA, PRAZO E LOCAL
3.1. Os serviços deverão ser prestados mediante cronograma mensal repassado pela Divisão de Coordenação
do CRAS, a coordenação pedagógica e equipe técnica do CRAS e Serviço de Convivência e fortalecimento de
vínculos.
3.2. Os serviços serão prestados nas unidades de atendimento onde são executados os serviços e programas,
que deverão ser informado no cronograma mensal de atividades.
3.3. A prestação de serviço será parcial, conforme “Nota de Autorização de Fornecimento” e deverá vir
acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações
contidas no edital.
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IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do orçamento
vigente, exercício 2021 e dotações equivalentes para exercícios subsequentes.
V– DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura.
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021
PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas
Divisão de Material e Patrimônio
A licitante ................., inscrita no CPF sob o nº. ..............., residente à ......................, bairro ..........., Município
de ..............., vem, perante V.Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:
Obs: A proposta comercial deverá ser confeccionada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, bem como
datada, assinada e rubricada, por quem de direito, devendo, obrigatoriamente, indicar os requisitos
abaixo:
ITEM
01
02
03
04
05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

PREÇO MENSAL

PREÇO TOTAL

R$ ……….……
R$..................
R$..................
R$..................
R$..................

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão
Presencial nº. 16/2021 e ainda que:
a) a presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
b) preço unitário e total, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a 02 (duas) casas decimais,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a
prestação do serviço do objeto da presente licitação;
...................................., ..... de .......................... de .............
_____________________________________________________________________
(Nome completo, assinatura da licitante)
R. G. n.º-------------------------------------CPF n.º---------------------------------------
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021

PROCURAÇÃO

A (nome da licitante)_____, CPF nº. ___________, residente e domiciliada à ________________, neste ato
representado pelo(s) (Sr. ........................, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas praticar os atos necessários para representar a
outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 16/2021, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local, data e assinatura

Obs: - Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” validada
mediante assinatura com firma reconhecida em cartório.
- Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A licitante ..................., inscrita no CPF sob o nº. ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente.
................................, ........... de ............................ de ...........

_______________________________________________
(Nome da licitante)
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ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021

DECLARAÇÃO

A licitante ............................., CPF nº ......................., residente e domiciliada à
........................................(endereço completo), para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº
10.520/2002 e para fins do Pregão nº. 16/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no Edital.
____________________, ____ de _______________ de 2021.

_________________________________________________________
Assinatura e identificação do licitante

OBS: – Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”.
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E
DE SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A licitante _____________________, inscrita no CPF sob o nº. ________________________:
DECLARA que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-me a eventuais averiguações que se façam necessárias.
DECLARA que se compromete a manter, durante a execução do Contrato de Prestação de Serviço, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE na licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE
CARLOS CHAGAS/MG, acima epigrafada, que concorda e submete-se a todos os seus termos.
DECLARA, ainda, que tem conhecimento e submete-se ao disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº.
10.520/02 e suas posteriores alterações, bem como, ao edital e seus anexos referente ao Pregão supracitado.
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.
____________________, ____ de _______________ de 2021.
_____________________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do licitante)
(Identificação)
R. G. n.º--------------------------------------
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 189/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2021
MINUTA CONTRATUAL
O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
18.477.315/0001-90, com sede à Avenida Capitão João Pinto, 193, Centro, em Carlos Chagas/MG, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Amadeu Nanayoski
Tavares, brasileiro, casado, portador do CPF nº 278.992.686.72, residente e domiciliado à Rua Dragotin
Tomich, n° 18, Centro, Carlos Chagas/MG, CEP: 39.864-000, na cidade de Carlos Chagas/MG e, do outro lado
a Sr(a). ..............., inscrita no CPF sob o nº. ................, residente à Rua ......., nº. ........, Bairro .........., na cidade
de .................., a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, em conformidade
com o Processo Licitatório nº. 189/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 16/2021, tipo “MENOR
PREÇO”, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666/93 modificada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e posteriores
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente instrumento a “Contratação de serviços Pessoa Física para atender as
necessidades da Secretaria Municipal De Assistência Social para o CRAS, SCFV E PAIF, visando
atender as necessidades do Fundo Municipal De Assistência Social”, CLÁUSULA SEGUNDA – DO
VALOR CONTRATUAL.
O valor global deste contrato será de R$................ (...........), perfazendo um valor mensal de R$ .............
(...........................).
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias do orçamento
vigente, exercício 2021 e dotações equivalentes para exercícios subsequentes.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria
Municipal da Fazenda do Município de Carlos Chagas/MG em até o 10 (dez) dias corridos, após a
apresentação do documento fiscal, com Recursos da Conta 15.651-5 e/ou 16.430-5.
4.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas.
4.4. A Divisão de Material e Patrimônio terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota
fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
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4.5. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 4.4, a partir da data de sua
reapresentação.
4.6. A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que o licitante
suspenda quaisquer fornecimentos.
4.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, sem que este apresente Nota Fiscal, Certidão Negativa
de Débito – CND quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a CND relativa à Seguridade
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
4.8. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
4.9. A Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, só poderá receber
mercadoria ou bem acobertado por Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, conforme inciso I da cláusula segunda
do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 e Lei Municipal nº. 1.839/2012.
4.10. Somente serão aceitas notas fiscais relativas aos meses que forem efetivamente prestados os
serviços, não sendo possível em hipótese alguma, pagamento referente a mês que não houver sido
prestado o serviço.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis nos 12 (doze) primeiros meses do contrato, nos termos do art. 2º da
Lei nº. 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, podendo haver reajustamento após este prazo, mediante
requerimento do contratado.
5.2. Ocorrendo a hipótese de reajuste, observado o prazo previsto no item 5.1, os preços serão alterados pela
variação do IGP-M/FGV, no período, ou outro índice que vier a substituí-lo.
5.3. Realizado o reajustamento de preços, somente será devida nova alteração após 12 (doze) meses do
anterior, observado o pedido prévio do contratado e o índice definido no item anterior.
CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. A vigência do contrato a ser firmado será de até 31/12/2021 a contar a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.
6.2. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão Gestor do presente instrumento.
6.3. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e
providências que ultrapassarem as competências do representante deverão ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes.
6.4. Dos valores que serão pagos serão descontados IR – Imposto de Renda e ISSQN – Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
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6.5. Somente serão aceitos e recebidos os serviços que atendam as especificações constantes do Anexo I
deste instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
7.1. O presente contrato será regido nos termos das Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 e suas alterações
ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da teoria geral dos
contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme Processo Licitatório nº. 189/2021, Pregão
Presencial nº. 16/2021, homologado em ____/____/2021.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
8.2. Cumprir a carga horária conforme especificado no Anexo I deste Edital;
8.3. Executar os serviços conforme cronograma e prazos pactuados;
8.4. Arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte, quando for o caso;
8.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributarias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
8.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao
Município ou a terceiros;
8.7. Emitir fatura pelo serviço prestado;
8.8. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Carlos Chagas/MG ou a terceiros, por atos de
seus empregados ou prepostos;
8.9. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações, bem como pelo
recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham incidir sobre o serviço deste contrato, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Carlos Chagas/MG;
8.10. Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.
9. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO:
9.1. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução do trabalho;
9.2. Dar condições de trabalho para que os prestadores de serviços possam desempenhar suas funções com
qualidade e eficiência;
9.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, após a execução de cada serviço prestado;
9.4. Fiscalizar a prestação de serviços;
9.5. Fornecer à Contratada todas as condições para a prestação de serviços.
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10. CLAÚSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
10.1 O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais, tais como: Nota de Autorização de
Fornecimento, Nota de Emprenho, Contrato, entre outros, que poderão advir com os Contratados será feita
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, observados os artigos 73 e 76 da Lei Federal nº. 8.666/93.
10.2 A área acima mencionada será responsável pelo recebimento, os quais caberão verificar o fiel
cumprimento das obrigações estabelecidas, bem como autorizar o pagamento de Faturas e participar de todos
os demais atos que se fizerem necessários para a prestação e atesto dos serviços solicitados.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito, a critério da
Administração e garantida à prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
Federal n.° 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
11.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta o Município de Carlos
Chagas/MG poderá aplicar a adjudicatária as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilização civil e
penal cabíveis:
11.2.1. Advertência por escrito;
11.2.2. Multa;
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
11.2.4. 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 após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.3. Caso a licitante vencedora não cumpra as obrigações assumidas, inclusive no que se refere à garantia,
nas condições e prazo avençados neste Edital e seus Anexos, estará sujeita a multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) sobre o valor total dos itens não entregues constantes da Nota de Autorização de
Fornecimento, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) dias.
11.3.1. Após 30 (trinta) dias de atraso, na prestação dos serviços, poderão, a critério da Administração, não
mais serem aceitos, configurando-se a inexecução total do objeto, com as conseqüências previstas em lei e
neste ato convocatório.
11.3.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa compensatória de 30% (trinta por
cento), por inexecução total do objeto, sobre o valor total dos serviços não prestados constantes da
Autorização de Serviço, reconhecendo esta, desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93.
11.3.3. O recolhimento das multas acima referidas deverá ser feito, através de guia própria, ao Tesouro do
Município de Carlos Chagas/MG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for
recebida a multa.
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11.3.4. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou da fatura, ou ainda
cobrada judicialmente consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.
11.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:
11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
11.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.6. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
11.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11.8. As demais sanções também serão de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11.9. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste capítulo e nos incisos III e IV, do art.
87, da Lei 8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente nos órgãos oficiais de
publicação, conforme o caso.
12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem na prestação do serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art.
65, § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. Pela contratada - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às
exigências preestabelecidas no Contrato. No caso, a solicitação deverá ser formulada com a antecedência
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mínima de 60 (sessenta) dias, facultado ao Município de Carlos Chagas/MG à aplicação das penalidades
previstas no edital e no contrato.
13.5. A comunicação do cancelamento do Contrato, nos casos previstos no item anterior será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente
administrativo que tiver dado origem ao Contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, elegem as partes o foro da
Comarca de Carlos Chagas/MG, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o
presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 04 (quatro) cópias de igual teor e forma, necessárias
para a sua publicação e execução.
Carlos Chagas, ____ de _________________ de 2021.

MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS
CONTRATANTE

Testemunhas:
Nome:
CPF:

NOME PRESTADOR
CONTRATADA

Nome:
CPF:
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