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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 

DECRETO N° 240, DE 02 DE MAIO DE 2018 

 

INSTITUI O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA 

FORTALEZA - MG NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Orgânica Municipal e  

Considerando o Decreto Presidencial n° 6.286 de 5 de dezembro de 2007 que institui o Programa 

Saúde na Escola - PSE; 

Considerando que o Programa Saúde na Escola constitui estratégia para a integração e articulação 

permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade 

escolar, envolvendo as equipes de saúde da família da educação básica;   

Considerando a política nacional de atenção básica aprovada pela Portaria n° 2.488 de 21 de outubro 

de 2011 que enfatiza a gestão do PSE centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis pela 

articulação intersetorial das redes publicas de saúde, de educação e das demais redes sociais que se dá 

por meio dos grupos de trabalho Intersetoriais (GTI) - federal, estaduais e municipais que são 

responsáveis pela gestão do incentivo financeiro e material, pelo apoio institucional às equipes de 

saúde e educação na implementação das ações, pelo planejamento, monitoramento e avaliação do 

programa;   

Considerando a Portaria n° 687, de 30 de março de 2006, que aprova a política de promoção da saúde;   

Considerando a necessidade de promover a articulação institucional para execução de ações de 

atenção, prevenção e promoção à saúde nas escolas, bem como o caráter transversal da atenção à 

saúde e a necessidade de envolver a comunidade nas estratégias de educação para saúde na rede 

pública de educação. 
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DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal - GTI-M no âmbito deste 

Município de Cruzeiro da Fortaleza, com o objetivo de implantar, implementar e monitorar o 

Programa Saúde na Escola.  

 

Art. 2° - O Grupo de Trabalho Inter setorial Municipal - GTI-M tem como finalidade desenvolver ações 

articuladas e integradas permanentes da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade 

de vida, contribuindo para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento dos educandos da rede pública de ensino.  

 

Art. 3° - De acordo com as diretrizes do Programa compete ao GTI-M do PSE:  

I - apoiar a implantação dos princípios e diretrizes do PSE no planejamento, execução, avaliação e 

gestão dos recursos financeiros atinentes ao Programa;  

II - articular a inclusão dos temas relacionados às ações do PSE nos projetos políticos pedagógicos das 

escolas municipais;  

III - definir as escolas públicas a serem atendidas no âmbito do PSE, considerando se as áreas de 

vulnerabilidade social, os territórios de abrangência das Equipes de Atenção Básica e os critérios 

indicados pelo Governo Federal;  

IV - possibilitar a integração e planejamento conjunto entre as Equipes das Escolas e as Equipes de 

Atenção Básica;  

V - subsidiar a assinatura do Termo de Compromisso assinado pelos Secretários Municipais de 

Educação e de Saúde;  

VI - participar do planejamento integrado de educação permanente e formação continuada e viabilizar 

sua execução;  
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VII - apoiar, qualificar e garantir o preenchimento dos Sistemas de Monitoramento e Avaliação do PSE;  

VIII - propor estratégias específicas de cooperação entre Estados e Municípios para a implementação e 

gestão do cuidado em saúde dos educandos no âmbito municipal;  

IX - garantir a realização das ações, conforme a pactuação dos secretários municipais de saúde e de 

educação destinadas a formação dos profissionais envolvidos no programa saúde na escola, e  

X - elaborar Plano de Ação que considere a realidade do Município e criar estratégias diferenciadas 

para as situações evidenciadas em cada microterritório.  

 

Art. 4° - O GTI-M será composto pelos representantes das Secretarias Municipais de Saúde e de 

Educação elencados na Portaria a ser editada pelo Poder Executivo Municipal, pra mandato de três 

anos, sendo permitida uma recondução.  

 

Art. 5° - A participação no GTI-M será considerada prestação de serviços relevantes e não 

remunerados.  

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 02 de maio de 2018. 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N.° 241 

DE 28 DE MAIO DE 2018 

 

REGULAMENTA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 

PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, no uso de suas atribuições,  

 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade 

de Pregão, quer seja presencial ou eletrônico, destinada à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito do Município, qualquer que seja o valor estimado. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, os fundos especiais e as autarquias e as demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Município. 

 

Art. 2º Pregão presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de 

bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, com a presença de todos os licitantes, por 

meio de propostas de preços escritas e lances verbais, ou na forma eletrônica, realizada 

quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em 

sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. 
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§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

do mercado. 

§ 2º Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o 

menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do 

fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e as demais condições definidas no edital. 

§ 3º O sistema referido no caput para pregão eletrônico será dotado de recursos de 

criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do 

certame. 

§ 4º O pregão, na forma presencial ou na forma eletrônica, será realizado pela Seção de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza. 

§ 5º A Seção de Licitações, caso entenda viável, poderá conveniar com órgãos ou empresas 

públicas a utilização ou cessão de uso de sistema eletrônico de pregão. 

 

Art. 3º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como 

aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras e serviços 
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de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas 

pela legislação da Administração. 

Parágrafo único. Os bens de informática adquiridos nesta modalidade deverão ser fabricados 

no País, com significativo valor agregado, conforme disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 

8.248, de 23 de outubro de 1991, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.174, de 12 de 

maio de 2010. 

 

Art. 5º Os participantes de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo à 

fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado 

acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir 

a realização dos trabalhos, seja presente ao local de sua realização, seja em tempo real, por 

meio da internet. 

 

Art. 6º O sistema de pregão eletrônico que venha a ser utilizado pela Prefeitura de Cruzeiro 

da Fortaleza deverá exigir o credenciamento prévio, perante o provedor do sistema 

eletrônico, da autoridade competente do órgão promotor da licitação, do pregoeiro, dos 

membros da equipe de apoio e dos licitantes que participarão do pregão na forma eletrônica. 

§ 1º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

§ 2º Preferencialmente, o credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, 

dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do provedor 

do sistema. 

§ 3º A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma 

eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação da Prefeitura. 
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§ 4º A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

§ 5º O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

Art. 7º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será utilizada a modalidade 

pregão presencial ou eletrônico, de acordo com a conveniência do gestor. 

Parágrafo único. Quando houver recursos federais ou estaduais, oriundos de transferências 

voluntárias, serão preferencialmente utilizados as licitações na forma Eletrônica. 

 

Art. 8º Compete ao Prefeito Municipal: 

I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos 

componentes da equipe de apoio; 

II - indicar o provedor do sistema; 

III - determinar a abertura do processo licitatório na modalidade pregão, seja na forma 

Presencial ou Eletrônica; 

IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão; 

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

VI - homologar o resultado da licitação; e 

VII - celebrar o contrato. 
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§ 1º Ao Chefe da Seção de Licitações cabe encaminhar aos Secretarias solicitantes, os 

processos licitatórios, para assinatura dos contratos correspondentes pelos seus gestores. 

§ 2º Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor municipal que tenha realizado 

capacitação específica para exercer a atribuição e perfil adequado, aferido pela autoridade 

competente. 

 

Art. 9º Na fase preparatória do pregão de bens e serviços comuns deverão se observar: 

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de 

forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; 

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere 

aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes 

para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da 

administração; e 

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

§ 1º A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, indicando os 

elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no 

orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, 

elaborados pelo Órgão solicitante. 

§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar 

avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 
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estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 

cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 

contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, 

prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

 

Art. 10. Os pregões de bens e serviços específicos de cada órgão, devem ser instruídos na 

origem, nos quais ficarão responsáveis pela: 

I - elaboração do projeto básico ou termo de referência pelo órgão requisitante, com 

indicação de forma adequada, sucinta e clara do objeto a ser licitado, vedado especificações 

excessivas, irrelevantes e desnecessárias, excetuando nos casos previstos na lei 8.666/1993 

e 10.520/2002; 

II - aprovação do projeto básico ou termo de referência pelo gestor do órgão requisitante; 

III - apresentação de justificativa para a aquisição do bem ou contratação do serviço; 

IV - determinar no projeto básico ou termo de referência os critérios de aceitação das 

propostas, bem como as exigências de habilitação, sanções aplicáveis, inclusive no que se 

refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas 

relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da 

administração. 

V - realização da pesquisa mercadológica, devendo conter planilha com propostas de no 

mínimo 60 (sessenta) dias de validade; 

VI - efetuar a remessa do processo administrativo devidamente instruído para a Seção de 

Licitações para prosseguimento do feito. 
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§ 1º Após verificar o cumprimento dos incisos I ao VI, do art. 9º, a Seção de Licitações, 

encaminhará o processo a Comissão Permanente de Licitação para elaboração da minuta do 

edital. 

§ 2º A Comissão Permanente de Licitação, realizará o envio do processo administrativo para 

análise e aprovação da minuta do edital, bem como de toda a matéria contida nos autos, para 

Assessoria Jurídica. 

 

Art. 11. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair, preferencialmente, 

em servidores efetivos da Prefeitura, conforme o disposto no Art. 51 da Lei 8.666/1993 . 

Parágrafo único. A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá 

ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica. 

 

Art. 12. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

I - coordenar o processo licitatório; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; 

III - conduzir a sessão pública de pregão presencial ou eletrônico na internet; 

IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

V - dirigir a etapa de lances; 

VI - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 
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VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

 

Art. 13. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as 

fases do processo licitatório. 

 

Art. 14. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

I - Credenciar-se junto ao órgão provedor do sistema, para certames que não façam outras 

exigências de credenciamento; 

II - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 

proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

III - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 

licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 

IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
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V - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

VI - Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na 

forma eletrônica; e 

VII - Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado terá sua chave de identificação e senha 

suspensas automaticamente. 

 

Art. 15. Para habilitação dos licitantes, será exigida a documentação relativa: 

I - À habilitação jurídica; 

II - À qualificação técnica; 

III - À qualificação econômico-financeira; 

IV - À regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

V - À regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais; e 

VI - Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V 

deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou por certificado de 

Registro Cadastral do Município, através do Sistema de Cadastro de Licitantes - SICALI, nas 

hipóteses de pregão presencial, observados os requisitos previstos na legislação geral. 
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Art. 16. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências 

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 

 

Art. 17. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos: 

I - Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, com indicação da empresa líder, que deverá atender às condições de liderança 

estipuladas no edital e será a representante das consorciadas perante a Prefeitura Municipal; 

II - Apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento convocatório 

por empresa consorciada; 

III - Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de 

cada consorciado, na forma estabelecida no edital; 

IV - Demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos 

no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

V - Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas 

fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

VI - Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas 

brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e 

VII - Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

Parágrafo único. Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 
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Art. 18. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados por meio de publicação de avisos, observados os 

valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados: 

a) – até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais): 

1) Diário Oficial do Município e 

2) site oficial do Município; 

b – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) até R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

1) Diário Oficial do Município,   

2) site oficial do Município; e 

3) jornal de grande circulação local; 

c – superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 

1) Diário Oficial do Município;  

2) site oficial do Município; e 

3) jornal de grande circulação regional ou nacional. 

d – Fica determinado que em sendo utilizados recursos advindos de convênios, termos 

de parcerias, contrato de repasse, dentre outros firmados com a União ou Estado de 

Minas Gerais, os editais respectivos deverão ser publicados ainda no Diário Oficial do 

respectivo ente público.  
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II – do aviso constarão à definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e 

horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

III – do edital constarão todos os elementos definidos neste Decreto combinado com as 

exigências constantes do artigo 40, da Lei 8.666/93. 

IV – o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da publicação do aviso, 

para os interessados prepararem suas propostas; 

V- no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação. 

 

Art. 19. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 1º Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas do horário previsto para abertura 

do Pregão. 

§ 2º Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será publicada data posterior para 

realização do certame, respeitando o prazo legal de oito dias úteis, conforme disposto no 

parágrafo terceiro do Art. 17. 

 

Art. 20. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Parágrafo único. No caso de pregão eletrônico os pedidos de esclarecimento serão enviados, 

exclusivamente, por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital. 

 



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 

Quinta-feira, 28 de Junho de 2018                   Edição nº 059 Ticket: 059                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 

Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

Art. 21. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

Art. 22. O pregão presencial obedecerá ao seguinte procedimento: 

I - no dia, hora e local designado no edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu 

representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, se for o caso, 

possuir os necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame; 

II - aberta à sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, 

em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação; 

III - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e 

classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas 

em valores e sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço; 

IV - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preço nas condições 

definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até 

o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos nas propostas escritas; 

V - em seguida, será dado o inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formuladas de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes; 

VI - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor; 
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VII - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 

exclusão do licitante do certame; 

VIII - caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para contratação; 

IX - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

X - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias, com base nos dados cadastrais da Administração, assegurado ao 

cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria 

sessão; 

XI - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

XII - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo respectivo licitante declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 

XIII - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço; 

XIV - a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no 

prazo de três dias úteis; 
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XV - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

XVI - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

XVII - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

XVIII - como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

condições de habilitação; 

XIX - quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 

contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 

contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado 

o disposto nos incisos XV e XVI deste artigo; 

XX - se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 

injustificadamente, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar 

o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais; 

XXI - o prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não estiver fixado no 

edital. 

 

Art. 23. No caso de pregão eletrônico, após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os 

licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for 

o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

§ 1º A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
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licitante. 

§ 2º Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

§ 3º A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 

§ 4º Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

 

Art. 24. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por 

comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

§ 1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave 

de acesso e senha. 

§ 2º O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

§ 3º A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

§ 4º As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 

disponíveis na internet. 

§ 5º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 

licitantes. 

 

Art. 25. O sistema de pregão eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas 

classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
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Art. 26. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então 

os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

§ 1º No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3º O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

§ 6º A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

§ 7º O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá no período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

§ 8º Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

§ 9º A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
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§ 10. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

§ 11. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 

Art. 27. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 

verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

§ 1. A habilitação dos licitantes, no caso de pregão eletrônico, será verificada por meio do 

Sistema de Cadastramento de Fornecedores do provedor do sistema, nos documentos por ele 

abrangidos. 

§ 2º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sistema de 

Cadastramento de Fornecedores do provedor do sistema, inclusive quando houver 

necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados inclusive via fax, no prazo 

definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

§ 3º Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser apresentados 

em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital. 

§ 4º Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais 

de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

§ 5º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, 

o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
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§ 6º No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 

apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada de imediato 

por meio eletrônico, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

§ 7º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a 

proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 

respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem 

necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

§ 8º Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam submetidos 

à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 9º Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

Art. 28. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, no caso do pregão eletrônico, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as 

razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses. 

§ 1º A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 

nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

§ 2º O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

Art. 29. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

§ 1º Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital. 

§ 2. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo 

licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

§ 3º Se o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no § 2º ou, 

injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser 

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 

comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

§ 4º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo disposição específica do 

edital. 

 

Art. 30. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, sem 

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

 

 

Art. 31. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 

revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-

lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de registro de 

preços. 

§ 2º Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

Art. 32. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 

I - Justificativa da contratação; 

II - Termo de referência; 

III - Planilhas de custo, quando for o caso; 

IV - Previsão de recursos orçamentários; 

V - Autorização de abertura da licitação; 

VI - Designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
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VII - Edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VIII - Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro 

de preços, conforme o caso; 

IX - Parecer jurídico; 

X - Documentação exigida para a habilitação; 

XI - Ata contendo os seguintes registros: 

a) Licitantes participantes; 

b) Propostas apresentadas; 

c) Lances ofertados na ordem de classificação; 

d) Aceitabilidade da proposta de preço; 

e) Habilitação; e 

f) Recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 

XII - comprovantes das publicações: 

a) Do aviso do edital; 

b) Do resultado da licitação; 

c) Do extrato do contrato; e 

d) Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 

XIII - Ato de adjudicação e homologação pela autoridade competente. 
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§ 1º No caso do processo licitatório ser realizado por meio de sistema eletrônico, os atos e 

documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais serão válidos 

para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

§ 2º Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório realizado por meio 

eletrônico, deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas. 

§ 3º A ata será disponibilizada nos locais de costume, e na internet, para acesso livre, 

imediatamente após o encerramento da sessão pública. 

 

Art. 33. Os contratos celebrados serão publicados, por meio de extrato no Diário Oficial do 

Município - DOM, pela Administração até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua 

assinatura. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o servidor responsável 

a sanção administrativa. 

Art. 34 - Fica autorizada a utilização subsidiária do disposto no decreto federal n° 5.450, de 

31 de maio de 2005, com suas alterações posteriores, para dirimir omissões relacionadas ao 

pregão eletrônico. 

Art. 35. Fica revogado o Decreto n° 013, de 27 de março de 2013. 

Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 28 de maio de 2018. 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 242/2018 

 DE 17 DE MAIO DE 2018 

 

 

 

Institui o Censo Cadastral Previdenciário dos segurados do Regime Próprio 

de Previdência Social - RPPS do Município de Cruzeiro da Fortaleza.  

 

 

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais; 

 

 

Decreta: 

 

  

Art. 1º Fica instituído o Censo Cadastral Previdenciário dos segurados do Regime Próprio de Previdência 

Social - RPPS do Município de Cruzeiro da Fortaleza, que tem por finalidade a criação, atualização e manutenção do 

Banco de Dados. 

 

 

Parágrafo único. O Censo Cadastral Previdenciário é de caráter obrigatório a todos os servidores públicos 

titulares de cargo efetivo, estáveis, aposentados, pensionistas e seus dependentes, da Administração Direta, 

Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo.  
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Art. 2º O Instituto de Previdência Municipal de Cruzeiro da Fortaleza – IPREMCF, será o responsável pela 

organização, implementação, execução e gerenciamento do Censo Cadastral Previdenciário, com apoio do 

Departamento Municipal de Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Administração. 

 

Parágrafo único. Fica o Instituto de Previdência Municipal de Cruzeiro da Fortaleza – IPREMCF, autorizado a 

expedir os atos necessários para realização do Censo Cadastral Previdenciário, constando prazos, documentações, 

orientações, bem como outros atos necessários à regulamentação do disposto neste Decreto. 

 

Art. 3º O Censo Cadastral Previdenciário será realizado no período de 01 de junho de 2018 a 31 de dezembro 

de 2018, obedecendo cronologicamente as seguintes etapas: 

 

I –   Orientação e solicitação dos dados/documentos; 

II -   Entrega dos documentos; 

III – Inclusão dos dados no sistema operacional; 

II – Comparecimento para assinatura e entrega do Termo de Recadastramento.  

 

Art. 4º O Censo Previdenciário é de caráter obrigatório e presencial, devendo o beneficiário comparecer 

pessoalmente no local, no dia e hora definidos, munido da documentação integral solicitada. 

 

§ 1º O beneficiário recenseado é responsável pela veracidade das informações prestadas, ficando sujeito às 

sanções administrativas e penais por qualquer informação incorreta. 

 

§ 2º No período estabelecido, havendo impossibilidade de comparecimento no dia e horário pré- agendado, 

os beneficiários poderão realizar o reagendamento por uma única vez. 
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§ 3º Caso o beneficiário não realize seu cadastramento na forma do caput, será bloqueado o pagamento de 

sua remuneração ou proventos, até que seja regularizado tal situação, devendo o IPREMCF proceder as devidas 

informações aos responsáveis pela operacionalização da folha de pagamento. 

 

Art. 5º A partir de janeiro de 2019, os aposentados e pensionistas deverão efetuar a atualização cadastral, 

anualmente, junto ao Instituto de Previdência Municipal de Cruzeiro da Fortaleza – IPREMCF. 

 

§ 1º A atualização cadastral é compulsória no mês de seu aniversário.  

 

§ 2º A qualquer tempo, na ocorrência de fatos que impliquem alteração em seu estado civil, dados pessoais 

ou relação de dependentes, poderá o servidor solicitar atualização cadastral no IPREMCF.  

 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 17 de maio de 2018. 

 

 

Agnaldo Ferreira da Silva  

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 245 

DE 28 DE MAIO DE 2018 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO, DETERMINA PARALISAÇÃO 

DE SERVIÇOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a greve deflagrada há mais de uma semana pelos caminhoneiros em todo o 

País, o que tem comprometido diariamente a prestação de serviços públicos, 

Considerando que este comprometimento está chegando em situações insustentáveis, com a 

falta de combustível na cidade, dificultando o transporte, 

Considerando que a ausência de combustível pode gerar desassistência no atendimento de 

serviços essenciais e de urgência e emergência, 

Considerando que compete ao Município organizar a política administrativa de interesse local, 

especialmente em matéria de saúde e higiene públicas,  

 

DECRETA:  

Art. 1º Fica declarado ESTADO DE EMERGÊNCIA no Município de Cruzeiro da Fortaleza, em 

virtude de falta de combustível nos postos locais, fato esse público e notório, o que tem 

comprometida a prestação de serviços que dependem de locomoção de veículos da saúde, de 

obras e da educação. 
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Art. 2° Ficam suspensos, até normalização do abastecimento de combustíveis, os seguintes 

serviços públicos municipais: 

a) transporte escolar da zona rural realizado por veículos oficiais; 

b) transporte de pacientes em veículos oficiais para outros Municípios, para consultas, 

exames e cirurgias eletivas, exceto urgência devidamente comprovada, com a necessidade de 

utilização de ambulâncias; 

c) transporte de alunos para outros Municípios, que frequentam cursos de nível superior e 

nível técnico e médio; 

d) serviços de recuperação, manutenção e consertos de estradas vicinais e logradouros 

públicos, quando realizados por veículos de propriedade do Município, exceto em casos de 

urgência comprovada. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 28 de maio de 2018 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 249, DE 21 DE JUNHO DE 2018. 
 

ESTABELECE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DOS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DE CRUZEIRO DA 
FORTALEZA DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2018  
 
O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, no uso de suas atribuições,  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º - No período de realização da Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo obedecerá ao disposto neste Decreto.  
 
Art. 2º - Nos dias úteis em que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 
2018, o expediente dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, em 
caráter excepcional, será o seguinte:  

a) Quando os jogos ocorrem no período da manhã, não haverá expediente, ficando desde já 
declarado ponto facultativo em tais dias;  

b) Quando os jogos ocorrem no período da tarde, o expediente dar-se-á das 7:00 horas às 
13:00 horas.  

 
Art. 3º - O disposto no art. 2º deste Decreto, não se aplica aos serviços considerados essenciais, que 
deverão funcionar em regime de plantão e revezamento.  
 
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Cruzeiro da Fortaleza, 21 de junho de 2018.  
 
 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 250, DE 22 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

NOMEIA PARA OS CARGOS ABAIXO AS PESSOAS QUE MENCIONA, REVOGA O 

DECRETO N° 032  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza - MG, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando que a Lei Complementar n°031/2018, de 12 de junho de 2018 inseriu atribuições à Secretaria 

Municipal de Administração e Cultura vinculadas à políticas de promoção de igualdade racial,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1° - Fica nomeado como Secretário Municipal de Administração e Cultura, CÁSSIO HEBERTH CAIXETA, 

e para o cargo de Chefe da Seção de Cultura, com as atribuições no desempenho de políticas públicas 

voltadas a promoção de igualdade racial, nos termos constantes da Lei Complementar n° 031/2018, o 

servidor SERGIO LUIS DA SILVA. 

Art. 2° - Fica revogado o Decreto n° 032/2018. 

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 25 de junho de 2018. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 


