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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 752/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 067/2017 

 

  A Prefeitura Municipal de Cambuí - MG, mediante o Pregoeiro Substituto Sr. 

Antonio Carlos Barbosa e Membros da Equipe de Apoio Sr. Adilson Pereira da Silva, Sr. 

Ricardo José Marques e Sr. Flávio José Gallerani Ribeiro, todos regularmente designados 

pela Portaria N. º 024/2017 tornam público para o conhecimento dos interessados, que 

fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço unitário, 

objetivando a prestação dos serviços enunciados no Título I deste edital. 

 

  A abertura da sessão será às 14 horas, do dia 28 de julho de 2017, no 

Departamento de Compras e Licitações quando serão recebidos os envelopes 

documentação e proposta, relativos à licitação, e credenciados os representantes 

das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia 

útil subseqüente na mesma hora e local, aqui mencionado. 

 

 

   O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 

Federal Nº. 10.520/02, Lei Complementar Nº. 123/2006, subsidiariamente a Lei Federal 

N.º 8.666/93, Decreto Federal Nº. 3.931/01 Decretos Municipais Nº. 093/2006 e 131/2003 

e demais condições fixadas neste edital. 

 

 

   Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Cambuí, a qualquer 

interessado, no Departamento de Compras e Licitações, situado na Praça Coronel 

Justiniano Nº 164 - 2º Andar - Centro - Cambuí - MG, devendo, para isto, o interessado 

recolher a quantia de R$ 23,23 (Vinte e três reais e vinte e três centavos) aos cofres do 

Município, por meio de guias próprias, retiradas no Departamento de Tributos. 

 

 

  O edital encontra-se disponível na íntegra, na pagina da Prefeitura de Cambuí 

(www.prefeituradecambui.mg.gov.br) para eventuais consultas e download.   

 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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I – OBJETO 

 

1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa, com profissionais 

especializados, para realização de oficinas do projeto Sócio-Cultural que serão ofertados 

aos grupos de família e indivíduos referenciados nos equipamentos do CRAS e CREAS, 

por meio do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em 

conformidade com o Termo de Referência. 

 

1.1 Todas as despesas com o pessoal envolvido no (s) projeto (s), tais como 

alimentação, hospedagem, encargos sociais, entre outros, será (ao) de 

responsabilidade da empresa  contratada, não tendo o(s) mesmo(s) vinculo(s) 

empregatício nenhum com a Prefeitura de  Cambuí. 

 

2 – Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666 (Anexo 

I); 

 Declaração de não ocorrência de fato impeditivo (Anexo II) 

 Modelo de proposta comercial (Anexo III); 

 Termo de referência (Anexo IV); 

 Minuta de Contrato de Prestação de serviços (Anexo V); 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Poderão participar deste pregão às empresas: 

 

2.1.1 – estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas 

neste edital e anexos; 

 

2.1.2 – que estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS no CRC 

(Certificado de Registro Cadastral), do ramo pertinente ao objeto licitado, emitido 

exclusivamente pela Prefeitura de Cambuí; ou que apresentem a documentação 

relacionada no tópico HABILITAÇÃO. 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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2.2 – As licitantes deverão apresentar, no Departamento de Compras e Licitações, na data 

e horário previstos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, 

contendo no envelope n.º 1, sua proposta comercial conforme solicitado no item 5 deste 

edital, e no envelope nº 2 a documentação comprobatória da habilitação solicitada no item 

4 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da  razão social, 

CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

2.3.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

 

2.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

 

2.3.3 – que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição; e 

 

2.3.4 – estrangeiras que não funcionam no país. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Cambuí – MG 

Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório Nº. 752/2017 

Pregão Presencial Nº. 067/2017 

Prefeitura Municipal de Cambuí – MG 

Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO” 
Processo Licitatório Nº. 752/2017 

Pregão Presencial Nº. 067/2017 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – O credenciamento realizar-se-á na sala de licitações da Prefeitura de Cambuí no dia 

28 de julho de 2017, entre as 13h30min e às 14horas devendo, o proponente 

apresentar-se para credenciamento junto a pregoeira por um representante que, o qual 

deverá apresentar fora do envelope: 

 

3.1.1 Instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com firma 

reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente (conforme o caso); 

 

 3.1.2 Cópia do estatuto, contrato social ou documento equivalente; 

  

3.1.3 Documento de identidade com foto. 

 

3.1.4 Declaração da não ocorrência de fato impeditivo (Anexo II); 

 

3.1.5 Certidão Simplificada da Junta Comercial emitida no corrente ano, atestando a 

condição de ME ou EPP, para que possa fazer uso dos direitos previstos na LC 

123/06 (Somente ME/EPP) 

 

IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1 

 

4.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se 

admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

a)  estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em 

papel timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha 

e rubricada as demais; 

 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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b)  a razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no 

CNPJ, o número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o 

número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja 

receber os seus créditos; 

 

c)  número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

 

d)  Valor mensal e anual, com no máximo duas casas decimais, sem conter 

alternativas de desconto ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado. 

 

e)  prazo de validade da proposta que deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar 

da data de sua apresentação; 

 

f)  declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os 

impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e 

indiretas incidentes na entrega do objeto deste edital; 

 

g)  o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato de 

fornecimento, ou seja, nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, 

estado civil, nacionalidade e profissão, informado ainda qual o instrumento que lhe 

outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);  

 

h)  Prazo para atender Ordem de Serviço não superior a 05 (cinco) dias. 

 

4.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a 

pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

4.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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4.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à 

execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 

Cambuí, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários. 

 

4.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será 

interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 

acréscimo após a abertura das propostas.  

 

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço mensal 

por atividade. 

 

5.2 – Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço, e às 

licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, 

não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas 

anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a 

oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos 

VIII e IX, do art. 4°, da Lei Federal N° 10.520/02. 

 

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 17 deste edital. 

 

5.4 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço unitário. 

 

5.5 – A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 

primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

 

5.6 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

pela licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como 

documentação apresentada na própria sessão. 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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5.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalicias, será declarada a 

proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pela pregoeira. 

 

5.8 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 

editalicias, a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalicias, sendo a respectiva 

proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido no objeto deste 

edital. 

 

5.9 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, 

sendo-lhe facultado este direito. 

 

5.10 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste edital, a proposta será desclassificada. 

 

 

5.11 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 

na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

5.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

edital. 

 

5.13 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

 

5.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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VI – DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2) 

 

6.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos: 

 

a) REGISTRO COMERCIAL (em caso de empresa individual); 

 

b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor da licitante, 

devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS 

JURÍDICAS, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

 

d) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL. art 29 inciso 

II; 

 

e) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL. art 29 inciso 

II; 

 

f) CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA RECEITA FEDERAL e Regularidade Quanto à 

Dívida Ativa da União expedida pela Fazenda Federal e que abrange inclusive as 

contribuições sociais (INSS), art 29 inciso III; 

 

g) CERTIDÃO DE REGULARIDADE EXPEDIDA PELA FAZENDA ESTADUAL, art 29 inciso 

III. 

 

h) CERTIDÃO DE REGULARIDADE EXPEDIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou 

sede, art 29 inciso III; 

 

i) CERTIDÃO DE REGULARIDADE EXPEDIDA PELO FGTS, art 29 inciso IV; 

 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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j) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ); 

 

k) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, a rigor da Lei nº. 12.440/2011. 

 

l) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU CONCORDATA, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 30 (trinta) 

dias contados da data prevista para entrega das propostas. 

 

m)  DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

conforme Anexo I. 

 

n) Comprovante(s) de experiência(s), conforme requisito constante no termo de 

referência. 

 

6.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam os originais para 

conferência pela pregoeira. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições 

de leitura das informações nelas contidas por parte do pregoeiro. 

 

VII – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 

 

7.1.1 – Caberá a pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 48 

(Quarenta e Oito) horas. 

 

7.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para realização do certame. 

 

VIII – DOS RECURSOS 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/
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8.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora. 

 

8.3 – Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da pregoeira terá efeito 

suspensivo. 

 

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

Departamento de Controladoria e Planejamento da Prefeitura de Cambuí - MG. 

 

 

IX – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

9.1 – Os valores propostos pelo licitante poderão ser revistos mediante solicitação da 

contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 

forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 

 

 

9.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências 

incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato. 
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9.1.2 – A solicitação deverá vir acompanha de Nota Fiscal anterior a data da licitação, 

porém próxima, e uma Nota Fiscal atual, sendo que todos os documentos deverão ser 

protocolados na Procuradoria do Municipal. 

 

 

9.1.2.1 - Todas as Ordens de Fornecimento emitidas antes da data de protocolo da 

solicitação de reajuste deverão ser executadas no valor anterior, valendo o valor 

pleiteado somente para as Ordens de Fornecimento futuras. 

 

 

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

 

 08 244 0006 4.041 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 339039 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

 
XI – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame devera(ao) assinar o contrato de 

prestação de serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de 

Homologação do presente processo licitatório, na Procuradoria Geral da Prefeitura de  

Cambuí, sito a Praça Coronel Justiniano Nº 164 – 1º Andar - Centro – Cambuí – Minas 

Gerais munido de cópia do contrato social, documento de identificação com foto e, 

conforme o caso, com procuração com firma reconhecida em cartório. 

 

11.2 – Se a licitante vencedora não comparecer na Procuradoria Geral da prefeitura de 

Cambuí, a fim de assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, após 

regularmente convocada, ensejará a aplicação da multa prevista no título SANÇÕES deste 

edital. 

 

11.3 – Em caso da licitante vencedora não assinar o contrato, reservar-se-á à Prefeitura 

Municipal de Cambuí, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro 

colocado, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante 

vencedora neste edital. 

 

11.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser 

desclassificada se a Prefeitura Municipal de Cambuí tiver conhecimento de fato 

desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

 

11.5 – Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos 

no item anterior, a Prefeitura Municipal de Cambuí poderá convocar as licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 

10.520/2002. 

 

11.6 – O contrato de fornecimento a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser 

rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, 

ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

11.7 – A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, 

bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só será admitida quando apresentada à 

documentação comprobatória que justifique qualquer das ocorrências e com o 

consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Cambuí e desde que não 

afete a boa execução do contrato. 

 

XII – FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 – A Prefeitura Municipal de Cambuí, através de representante, exercerá a fiscalização 

do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, 

cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 
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12.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Cambuí em 

nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no 

que concerne à execução do objeto do contrato. 

 

12.3. – O respectivo Ordenador de Despesa designará um servidor para acompanhamento 

e fiscalização dos serviços. 

 

12.4. – A licitante vencedora obriga-se executar o objeto a que se refere esta licitação, de 

acordo estritamente com as especificações descritas neste instrumento, sendo de sua 

inteira responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em 

conformidade com as referidas especificações.  

 

XIII – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

A empresa contratada durante a para prestação dos serviços, objeto do presente pregão, 

obrigar-se-á a: 

 

13.1. Executá-la, em conformidade com os memoriais básicos, iniciando o atendimento da 

Ordem de Fornecimento (O. F.), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, constante em sua 

proposta. 

 

13.2. Utilizar exclusivamente pessoal habilitado à prestação a contento do objeto deste 

instrumento. 

 

13.3. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as 

pessoas envolvidas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício 

com a Licitadora. 

 

13.4. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da 

execução do serviço, objeto deste instrumento.  

13.5. O respectivo Ordenador de Despesa da Prefeitura notificará a firma contratada para 

reparar o dano causado, no prazo que fixar. 
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13.6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação. 

 

13.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite 

fixado no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

XIV – PAGAMENTO 

 

14.1. Os pagamentos serão efetuados, mediante autorização do Ordenador de Despesa; 

 

14.2 O pagamento somente será efetuado pela licitadora mediante a apresentação das 

Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços prestados e devidamente atestados pelo responsável 

da Unidade recebedora do serviço, através cheque nominal à licitante/contratada, 

equivalente às medições efetuadas.  

 

14.3 a licitadora disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para efetuar o atesto, ou rejeitar os 

documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 

 

14.4 a licitadora disporá de um prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do atesto da 

respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s); 

 

14.5 a licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a 

multa que porventura lhe tenha sido aplicada; 

 

14.6 Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora 

deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem 

legível em nome da Prefeitura Municipal de Cambuí, CNPJ N. º 18.675.975/0001-85, o 

número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser 

creditado o valor devido pela remuneração apurada. 

 

14.7 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, 

diretamente ao representante da Prefeitura Municipal de Cambuí, que somente atestará e 
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liberarão a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante 

vencedora, todas as condições pactuadas. 

 

14.8 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de 

Cambuí e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Cambuí. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada Ordem de 

Fornecimento. 

 

XV – SANÇÕES 

 

15.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Cambuí, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante 

da prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada 

sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 

(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias 

úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo. 
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d) Advertência. 

 

15.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 

aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, 

inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados 

à Administração. 

 

15.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Cambuí, via 

Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Cambuí. 

 

15.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Cambuí, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor 

da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 

15.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e 

por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Municipal de Administração e 

Fazenda da Prefeitura Municipal de Cambuí, devidamente justificado. 

 

15.6 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar 

documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, 

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

inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de 

Cambuí e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado 

for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações 

legais. 

 

15.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

15.8 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora 

o contraditório e a ampla defesa. 
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XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 – A Prefeitura Municipal de Cambuí poderá cancelar de pleno direito à nota de 

empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o 

respectivo contrato de fornecimento, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e 

a ampla defesa quando esta: 

 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 

comprometam sua capacidade econômico-financeira; 

 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

 

c) quebrar o sigilo profissional; 

 

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público 

e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Cambuí; 

 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal 

que a autorize. 

 

16.2 – A Prefeitura Municipal de Cambuí poderá, por despacho fundamentado da Pregoeira 

e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou 

ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, 

fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante. 

 

16.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer 

escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado. 
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16.3.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo 

do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

16.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 

momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas 

em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao 

certame. 

 

16.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação 

de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. 

 

16.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Prefeitura Municipal de Cambuí  comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para 

as providências cabíveis. 

 

16.7 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da 

sessão pública. 

 

16.8 – A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor estimado do contrato. 

 

16.9 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Cambuí – MG, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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16.10 –Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito a pregoeira, no Setor 

de Licitações. 

 

 

16.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

 

16.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação 

regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 

10.520/02. 

 

 

Cambuí, 05 de julho de 2017. 

 

 

ANTONIO CARLOS BARBOSA 

PREGOEIRO SUBSTITUTO 

 

 

ADILSON PEREIRA DA SILVA 

EQUIPE DE APOIO 

 

 

FLÁVIO JOSÉ GALLERANI RIBEIRO 

EQUIPE DE APOIO 

 

 

LILIANE RIBEIRO DE FARIA 

EQUIPE DE APOIO 

 

 

De acordo: 
 
 

 
 

CAROLINA SALLES DE O. PRETO 

Controle Interno 

http://www.prefeituradecambui.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais 

Administração 2017/2020 
 

Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro 

www.prefeituradecambui.mg.gov.br 

37.600-000 – Cambuí-MG 

 
 

Página 20 de 40 

 

ANEXO I 

 

Empregador Pessoa Jurídica 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 752/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 067/2017 

 

 

   _______________________________________, inscrito no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº________________________ e do CPF nº __________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

 

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

 

 

 

___________________________________________ 

(data) 

 

___________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 752/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 067/2017 

 

 

 

 A empresa ______________________________________ inscrita no 

CNPJ sob o Nº. _________________________, através de seu(sua) 

representante legal Sr. (a) ___________________________________, 

declara sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato 

superveniente impeditivo para sua habilitação no processo licitatório em 

epígrafe e que esta ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências 

posteriores. Declara também que cumpre plenamente todos os requisitos 

para habilitação. 

 

 Por ser verdade firmo o presente. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 752/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 067/2017 

  

Razão Social: ________________________________________________________ 

 

CNPJ: _______________  Endereço: ______________________________________ 

 

Telefone: (___) ________________ Fax: (____) ____________. 

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

Banco: _______ Agência: ____________ Conta Corrente: ________________. 

Dados do preposto autorizado a firmar o contrato de fornecimento: 

 

Nome Completo:___________________________________________________ 

 

CPF:_________________RG:_______________Estado Civil:________________ 

 

Nacionalidade:__________________ Profissão:___________________________ 

 

Instrumento que lhe outorga poderes: (  ) Procuração (  ) Contrato Social 

 

ITEM 01 - INSTRUTOR DE KUNG-FU/BOXE CHINÊS 

 

Quantidade: 12 meses 

 

Quantidade: 12 meses 

 

Valor Mensal R$ ___________ 

 

Valor Anual R$ _________ ( ___________________________________________ ) 
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ITEM 02 – INSTRUTOR DE GRAFITE E ARTE DE RUA 

 

 

Quantidade: 12 meses 

 

 

Valor Mensal R$ ___________ 

 

 

Valor Anual R$ __________ ( ____________________________________________ ) 

 

 

 

Declaro expressamente que estão incluídos nos preços propostos todos os impostos taxas e 

encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas. 

 

 

 

 

 

Cambuí,      de                   de 2017. 

 

 

 

 

___________________________ 

Representante Legal      

Sr.(a) 

CPF        

RG        Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 752/2017 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 067/2017 

 

OBJETO - Contratação de empresas, com profissionais especializados, para realização de 

oficinas do projeto Sócio-Cultural que serão ofertados aos grupos de família e indivíduos 

referenciados nos equipamentos do CRAS e CREAS, por meio do SCFV – Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em conformidade com o Termo de Referência. 

 

SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
PROJETO SOCIOCULTURAL  

 

RECONSTRUINDO 

 

              A tipificação enfatiza a necessidade de o PAIF e PAEFI através do SCFV de 

utilizar-se de ações culturais para o cumprimento de seus objetivos:  

 

“O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é, 

segundo a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, 

organizado de modo a prevenir as situações de risco social, 

ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos 

e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 

 

O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações 

nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, 

de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar 

novas vivências às famílias usuárias do Serviço.  

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009.  
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O trabalho do PAEFI deve ser de apoio, orientação e 

acompanhamentos a famílias com um ou mais de seus 

membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 

(Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009, 

p.19)”.  

 

 A cultura, em termos amplos, refere-se aos modos de vida dos membros de uma 

sociedade, ou de grupos dentro da mesma. Inclui a arte, a literatura, a pintura, a dança, as 

atividades esportivas, as crenças, os rituais religiosos, as formas de organização da vida 

comunitária, entre outros elementos identitários de um conjunto de pessoas. É a 

identidade, o patrimônio simbólico de um grupo humano em um território e num 

determinado período. 

 

 Assim, é por meio da cultura que os seres humanos vivenciam o processo de 

socialização, uma vez que as identidades sociais são construídas por meio de 

representações culturais. A partir desse pressuposto, reconhece-se que toda prática social 

tem uma dimensão cultural e que a cultura é condição constitutiva da vida social 

contemporânea. 

 

 Trazer à tona elementos culturais também significa trabalhar as dimensões da 

tolerância, da consciência e do respeito às diferentes culturas, essenciais na construção de 

identidades positivas e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento ao território, 

às comunidades, entre outros. 

 

 As ações culturais, nesse sentido, têm uma grande importância para reafirmar e 

valorizar identidades das famílias e seus territórios, propiciando o acesso a experiências 

culturais que vivem e revivem o mundo real, capazes de gerar novas vivências e 

conhecimentos, de ressignificar a realidade e estimular novos conceitos. 

  

 O PAIF e o PAEFI, portanto, deve se valer de ações culturais, tais como: 

apresentações musicais, teatrais, dança, festivais e campeonatos esportivos, exposições de 

artes plásticas, fotografia, artesanato e salas de memória comunitária a fim de estabelecer 

uma forma diferenciada e criativa de desenvolver o trabalho social com famílias, pois a 
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cultura é capaz de propiciar impressões e sentimentos que favorecem a reflexão e a 

assimilação de mensagens necessárias para o resgate de tradições, da história do 

território, das trajetórias familiares e da identidade da população, constituindo-se como 

uma poderosa ferramenta apta a estreitar e empoderar as relações familiares e 

comunitárias. 

 

Assim, as ações do PAIF e PAEFI, quando aplicadas de forma integrada à cultura, 

devem consolidar práticas que não se prendem apenas à conquista de um desenvolvimento 

individual, preocupando-se com o desenvolvimento coletivo de um grupo ou comunidade e 

valorizando sua produção simbólica, com vistas ao reconhecimento e acesso aos direitos e 

ao alcance do desenvolvimento social. 

 

 Destaca-se que o trabalho social com famílias deve incorporar, no âmbito das ações 

culturais, diferentes práticas e linguagens culturais, valorizando a produção comunitária e a 

participação popular. No caso das práticas culturais vinculadas a etnias específicas, o PAIF 

deve ser um vetor de concretização dos direitos sociais e superação da invisibilidade, por 

meio da proteção dos direitos e memórias culturais, práticas comunitárias e identidade 

racial e étnica dos povos e comunidades atendidas. 

 

 Todavia, é importante destacar que as ações do PAIF e PAEFI não devem se resumir 

a atrações culturais. A idéia é incorporar procedimentos metodológicos que favoreçam o 

desenvolvimento e o resgate de ações culturais para potencializar o alcance dos objetivos 

do PAIF. As ações com caráter cultural do PAIF não competem com as ações culturais 

desenvolvidas pelos órgãos que fazem a gestão da política de cultura no município.  

 

Objetivo específico: 

 

- Formar um ambiente socializador que propicie o desenvolvimento da identidade da 

criança, do adolescente e do próprio grupo, por meio de aprendizagens diversificadas, 

realizadas em situações de interação e descontração. 

 

- Estimular e provocar situações que desencadeiem oportunidades para expressão e 

respeito de sentimentos, conceitos e opiniões, possibilitando também que a criança e o 
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adolescente se percebam integrantes e agentes transformadores de si mesmos, do grupo, 

da natureza e da sociedade. 

 

Objetivo Geral: 

 

Imprimir caráter cultural, explorar a identidade cultural do território, a fim de fortalecer o 

sentimento de pertencimento da comunidade, estreitando seus laços sociais. O resgate da 

história sociocultural contribui para o reconhecimento dos valores e da cultura popular, 

trazendo à tona potencialidades muitas vezes esquecidas ou subvalorizadas, 

proporcionando o aumento da autocompreensão e da autoestima social positiva das 

famílias residentes nos territórios.  

 

Desenvolvimento: 

 

 Dar-se-á através das oficinas socioculturais descritas abaixo. 

 

01 INSTRUTOR DE KUNG FU/BOXE CHINÊS 

 

            Trabalhar com grupos de adolescentes e adultos em programa sócio-educativo 

através de oficina de kung Fu, visando à promoção humana. Atividade que complementa as 

ações do PAIF desenvolvido pelo CRAS. 

 

 - 02 aulas por semana para cada turma; 

 - 01 turma com aula em dia de segunda- feira das 09:00 ás 10:00 horas e na 

quarta-feira das 09:00 às 10:00 horas, no salão da associação de moradores 

do bairro Rio do Peixe; 

 - 01 turma com aula em dia de segunda-feira das 15:00 às 16:00 horas e na 

quarta-feira das 15:00 às 16:00 horas, no salão da associação de moradores 

do bairro Rio do Peixe; 

 - 02 turmas;    

 - 30 alunos; 

 - duração mínima de 01 hora/aula; 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 

 - Ensino Médio completo; 

  - Graduação 3° nível Si Hing ( instrutor) em Boxe Chines; 

 - Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

 - Habilidade para trabalho em equipe multidisciplinar; 

 -Habilidade em mediar conflitos; 

 - Iniciativa; 

 - Criatividade, pró-atividade; 

 - Capacidade de produzir textos e relatórios; 

 - capacidade para organizar apresentações; 

 - participação em campeonatos e eventos; 

 - disponibilizar espaço físico adequado (academia) com localização na região 

central 

 

PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL: 

R$ 900,00 

 

 

01 INSTRUTOR DE GRAFITE E ARTE DE RUA 

 

 

              Trabalhar com grupos de adolescentes em programa sócio-educativo através de 

oficina de grafite e arte de rua, visando a promoção humana e socialização. Atividade que 

complementa as ações do PAEFI desenvolvido pelo CREAS. 

 

 - aula 01 vez por semana, cada turma; 

 - 02 turmas, 01 no turno manhã (09:00 às 11:00 hs) e 01 no turno tarde 

(13:30 às 15:30 hs), no CREAS quando a aula for teórica ou em espaços 

públicos a serem definidos previamente quando a aula for prática; 

 - o numero de alunos por turma será de no máximo 30. 

 - duração mínima de 02 horas/aula; 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS 

 

 Ensino Superior Completo no campo de Artes ou Comunicação Visual; 

 Experiência com o setor artístico; 

 Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

 Experiência comprovada em projetos e grupos sociais 

 Visão do trabalho em equipe, de forma inter e multidisciplinar; 

 Mediação de conflitos; 

 Proatividade, Iniciativa, Interação, Disciplina; 

 Comunicação e resolutividade, com linguagem adequada ao público-alvo; 

 Pré-disposição para manter-se integrado à equipe do CREAS e para estes 

reportar-se; 

 Elaboração de relatórios sistêmicos de acompanhamento; 

 - Habilidade para trabalho em equipe multidisciplinar; 

 Capacidade para organizar apresentações; 

 Participação em eventos. 

 

Nunca se falou tanto em qualidade de vida e saúde como nos últimos tempos. O que 

antes era apenas motivo de preocupação ou modismo, hoje tornou-se uma necessidade. O 

crescimento da população idosa mundial faz com que o estudo do envelhecimento esteja 

em evidência. O envelhecimento biológico se caracteriza por perdas orgânicas e funcionais, 

que tende a resultar na atrofia muscular e na diminuição da eficiência funcional.  Já o  

psicossocial envolve as relações sociais e o desequilíbrio psicológico causado pela 

depressão, ansiedade e isolamento em decorrência da velhice. Sendo assim buscamos 

trabalho com idosos, privilegiando atividades físicas de lazer cujos resultados amenizem os 

efeitos causados pelo envelhecimento biológico e psicossocial, pois o lazer e atividade física  

atuam de forma benéfica nessa fase da vida contribuindo para liberações de tensões e 

estados de inseguranças. 

A adoção de hábitos mais saudáveis traz conseqüências nas diversas dimensões da 

saúde e não apenas da saúde física. Investimentos em prevenção e promoção de saúde 

têm resultados diretos na satisfação do idoso pelo seu bem estar, alem dos benefícios em 

relação à minimização de dores e prevenção de doenças.  
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Diversos declínios funcionais decorrentes do aumento da idade são devidos a um 

estilo de vida sedentário. Então, a adoção de um estilo de vida mais saudável, como a 

inclusão de uma atividade física regular na rotina dos idosos, poderá ser eficaz para um 

envelhecimento bem sucedido.  O treinamento funcional é um método de treinamento que 

visa o equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de lesões, tonificação muscular, 

melhorando assim a flexibilidade, o emagrecimento, a otimização da coordenação motora, 

o ganho de equilíbrio e o condicionamento cardiorrespiratório, alem de motivação e 

elevação da autoestima. 

 

Benefícios 

 

 Contribuir para melhoria na qualidade de vida do grupo de terceira idade; 

 Diminuir despesas da instituição com a saúde da população idosa; 

 Sensibilizar os idosos para os benefícios da pratica da atividade física, bem como 

estimular a adoção de hábitos de vida saudáveis; 

 Aumentar a concentração mental; 

 Gerar Vitalidade e disposição; 

 Prevenir e reeducar o estresse e a sobrecarga mental; 

 Fortalecer o sistema nervoso; 

 Aumentar a flexibilidade muscular; 

 Curar  casos de depressão;e desequilíbrio mental; 

 Melhorar casos de fibromialgia, tonturas, insônia, dores musculares; 

 Restaurar e manter  a saúde física e mental; 

 Proporcionar  benefícios significativos para casos de doenças 

degenerativas,;cardiovasculares e emocionais; 

 Equilibrar a pressão arterial; 

 Melhorar a circulação sanguínea; 

 Melhorar a postura; 

 Melhorar a mobilidade e flexibilidade da coluna; 

 Distribuir o tônus muscular e flexibilidade; 

 Aumentar a estabilidade para a pelve e ombros; 

 Promover a saúde das articulações através da melhoria da mobilidade e da 

musculatura que a envolve; 
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 Melhorar a qualidade de vida da população da terceira idade de Cambuí; 

 Facilitar  a prevenção de doenças e a reabilitação física; 

 Desenvolver  um melhor equilíbrio e coordenação;   

 Aliviar  dores; 

 Ajudar a manter e melhorar a densidade óssea; 

 Desenvolver a função e eficiência pulmonar com a melhora da circulação; 

 Oferecer uma forma de exercícios segura e benéfica para uma grande variedade de 

condições médicas, incluindo escoliose, osteoporose, artrite e esclerose múltipla; 

 Aliviar o stress e a tensão e promove o sentimento de bem estar; 

 Expandir  a consciência corporal; 

 Integrar  corpo, mente e espírito. 

Pensando nesta melhoria em massa, é que o Centro de Convivência necessita destes 

profissionais abaixo citados, para a melhoria na qualidade de vida de nossos idosos, para 

que estes envelheçam com saúde. 

 

PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL: 

 

R$ 650,00 

 

Da dotação: 

 

A presente contratação correrá por conta da dotação orçamentária Nº 08 244 006 4041 

339039 – Ficha 196 -  Outros serviços de terceiros pessoa jurídica/ Recursos Próprios. 

 

 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame deverá(ão) assinar o contrato de prestação 

de serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de Homologação do 

presente processo licitatório, na Procuradoria Geral da Prefeitura de  Cambuí, sito a Praça 

Coronel Justiniano Nº 164 – 1º Andar - Centro – Cambuí – Minas Gerais munido de cópia 

do contrato social, documento de identificação com foto e, conforme o caso, com 

procuração com firma reconhecida em cartório. 
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2 – Se a licitante vencedora não comparecer na Procuradoria Geral da prefeitura de 

Cambuí, a fim de assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, após 

regularmente convocada, ensejará a aplicação da multa prevista no título SANÇÕES deste 

edital. 

 

 

3 – Em caso da licitante vencedora não assinar o contrato, reservar-se-á à Prefeitura 

Municipal de Cambuí, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro 

colocado, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante 

vencedora neste edital. 

 

 

4 – Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser 

desclassificada se a Prefeitura Municipal de Cambuí tiver conhecimento de fato 

desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

 

5 – Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no 

item anterior, a Prefeitura Municipal de Cambuí poderá convocar as licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 

10.520/2002. 

 

6 – O contrato de fornecimento a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser 

rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, 

ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

7 – A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, 

bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só será admitida quando apresentada à 

documentação comprobatória que justifique qualquer das ocorrências e com o 

consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Cambuí e desde que não 

afete a boa execução do contrato. 
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FISCALIZAÇÃO 

 

1 – A Prefeitura Municipal de Cambuí, através de representante, exercerá a fiscalização do 

contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja 

cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 

 

2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Cambuí em nada 

restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 

concerne à execução do objeto do contrato. 

 

3. – O respectivo Ordenador de Despesa designará um servidor para acompanhamento e 

fiscalização dos serviços. 

 

4. – A licitante vencedora obriga-se executar o objeto a que se refere esta licitação, de 

acordo estritamente com as especificações descritas neste instrumento, sendo de sua 

inteira responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em 

conformidade com as referidas especificações.  

 

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

A empresa contratada durante a para prestação dos serviços, objeto do presente pregão, 

obrigar-se-á a: 

 

1. Executá-la, em conformidade com os memoriais básicos, iniciando o atendimento da 

Ordem de Fornecimento (O. F.), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, constante em sua 

proposta. 

 

2. Utilizar exclusivamente pessoal habilitado à prestação a contento do objeto deste 

instrumento. 
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3. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as 

pessoas envolvidas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício 

com a Licitadora. 

 

4. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da 

execução do serviço, objeto deste instrumento.  

 

5. O respectivo Ordenador de Despesa da Prefeitura notificará a firma contratada para 

reparar o dano causado, no prazo que fixar. 

 

6. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação. 

 

7. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado 

no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

PAGAMENTO 

 

1. Os pagamentos serão efetuados, mediante autorização do Ordenador de Despesa; 

 

2. O pagamento somente será efetuado pela licitadora mediante a apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas, pelos serviços prestados e devidamente atestados pelo responsável da 

Unidade recebedora do serviço, através cheque nominal à licitante/contratada, equivalente 

às medições efetuadas.  

 

3. a licitadora disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para efetuar o atesto, ou rejeitar os 

documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 

 

4. a licitadora disporá de um prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do atesto da 

respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s); 
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5. a licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a 

multa que porventura lhe tenha sido aplicada; 

 

6. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá 

fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em 

nome da Prefeitura Municipal de Cambuí, CNPJ N. º 18.675.975/0001-85, o número de sua 

conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o 

valor devido pela remuneração apurada. 

 

7. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente 

ao representante da Prefeitura Municipal de Cambuí, que somente atestará e liberarão a 

referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as 

condições pactuadas. 

 

8. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Cambuí 

e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal de Cambuí. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Altair Patrocínio da Silva 
Secretario Municipal de Assistência Social 
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MINUTA CONTRATUAL 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMBUÍ POR 

INTERMÉDIO DE SUA PREFEITURA 

MUNICIPAL e a empresa . 

 

 

O Município de Cambuí, Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Prefeitura 

Municipal, sediada à Praça Coronel Justiniano, 164 – Cambuí (MG), inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 18.675.975/0001-85, representada neste ato pelo Prefeito Sr. Tales Tadeu Tavares 

e o Secretário de Assistência Social Sr. Altair Patrocino da Silva, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa                                                                    

sediada á                          – Estado de                                        , inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº                                 , neste ato representada por                                   , 

portador da Carteira de Identidade nº                 e CPF nº                                 , com 

poderes para representar a empresa nos termos, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o 

presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei Nº 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei Nº 8.666/93, e no que consta do Processo Licitatório Nº. 

752/2017 - Pregão Presencial Nº. 067/2017, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

  Constitui objeto do presente instrumento a c Contratação de empresas, com 

profissionais especializados, para realização de oficinas do projeto Sócio-Cultural que serão 

ofertados aos grupos de família e indivíduos referenciados nos equipamentos do CRAS e 

CREAS, por meio do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em 

conformidade com o Termo de Referência, constante do edital de convocação do Processo 

Licitatório em epígrafe, que passam a fazer parte do presente instrumento como se aqui 

transcritos estivessem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se 

obriga a: 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula sétima do presente 

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades 

previstas; 

 

b) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do 

presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências 

verificadas; 

 

c) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos 

observados na execução do Contrato; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 

 

a) executar fielmente o objeto, atendo as determinações da Secretaria de 

Assistência Social, realizando os serviços em estrita conformidade com o termo 

de referência. 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas com o pessoal envolvido. 

c) utilizar exclusivamente pessoal habilitado à prestação a contento do objeto 

deste instrumento e material/equipamento de boa qualidade. 

d) assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas 

com o pessoal envolvidas na execução da prestação de serviços, que não terão 

qualquer vínculo empregatício com a Contratante. 

e) assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal e material que 

seus empregados venham a causar ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, 

quando da execução da obra, objeto deste ajuste. 
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f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções, resultantes da execução; 

g) atender às determinações regulares do representante designado pela 

CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior; 

h) aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites 

estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

O respectivo Ordenador de Despesa designará um servidor para o acompanhamento e 

fiscalização dos serviços 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 

Pela execução da prestação de serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância global estimada de R$ ( ), conforme proposta comercial 

apresentada que, desde já, fica fazendo parte integrante do presente instrumento como se 

aqui transcrito estivesse. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a autorização formal do 

respectivo Ordenador de Despesas. 

O pagamento somente será efetuado pela CONTRATANTE mediante a apresentação 

das Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços prestados e devidamente atestados pelo 

responsável da Unidade recebedora do serviço, através cheque nominal à CONTRATADA, 

equivalente às medições efetuadas.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - a CONTRATANTE disporá do prazo de 3 (três) dias para efetuar 

o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu 

preenchimento; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - a CONTRATANTE disporá de um prazo de 15 (quinze) dias 

contados do atesto da respectiva nota fiscal/fatura para a tramitação da mesma no 

Departamento de Contabilidade e tesouraria a fim de ser efetuado o pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - a CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA 

antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato correrá à conta dos 

recursos consignados na seguinte dotação orçamentária 08 244 0006 4.041 – Manutenção 

do Fundo Municipal de Assistência Social - 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica; 

 

CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa: 

 

a) multa de mora de 01% (um por cento) por dia de atraso injustificado na 

execução dos serviços objeto deste Contrato, acrescida de 10% (dez por cento) 

quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias; 

b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Nº. 8.666/93, 

juntamente com a multa de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, pelo não-

cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou 

unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, 

ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura, para 

vigorar até XX de XXXXXX de 2018, ou até a satisfatória entrega do objeto, ressalvada a 

aplicação das multas decorrentes do atraso injustificado na entrega da obra além das 

outras penalidades constantes deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

 

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO 

 

As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Cambuí, Estado de Minas 

Gerais para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a 

qualquer outro por privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 4 (quatro) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

Prefeitura Municipal de Cambuí, aos dias    do mês de              de 2017. 

 

______________________ 

TALES TADEU TAVARES 

Prefeito 

CONTRATANTE 
 

______________________________________ 

ALTAIR PATROCÍNIO DA SILVA 
Secretario Municipal de Assistência Social 

CONTRATANTE 

____________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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